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Sammanfattning 

Crane Currency är ett företag som tillverkar sedlar till fler än 50 olika länder världen över, företaget 
hanterar hela förädlingskedjan från råvaran till färdig sedel. Verksamheten består av ett pappersbruk, 
tryckeri och en efterbearbetning. I efterbearbetningen finns en maskin som heter Nota Number III 
(NN3) vars uppgift är att sorterar bort märkta, defekta sedlar samt trycka nummer på de återstående 
sedlarna för att minimera slöserier och öka lönsamheten.  
  
Syftet med detta projektarbete är att identifiera problemområden som har inverkan på NN3s 
produktivitet, och målet är att ge förslag på förbättringsåtgärder som kan öka något eller några av 
parametrarna Tillgänglighet, Anläggningsutnyttjande, Kvalité så att dagens låga TAK-värde på 17 
procent ökar. 
  
I processen inträffar ett stort antal stopp med långa stopptider, dessa stopp kunde dock inte härledas 
på grund av bristfällig struktur i det interna datasystemet ProTAK. Där ska alla händelser 
dokumenteras för att vid tillfälle analyseras. Projektet tog här ett sidospår och strukturerade om 
systemet så det blev mer användarvänligt och informationen som hämtas blir mer tillförlitligt vid 
kommande rotorsaksanalyser.  
 
Genom bland annat observationer, samtal och användning av Lean-verktyg som till exempel 
processkartläggning, 5-Varför och PDAC-hjulet konstaterades att processen påverkades negativt om 
det var ett stort antal märkta sedlar som matades in i maskinen samt om själva sedeln var vågig 
och/eller styv (det kallas i processen för Curlat papper).  
 
Av de förbättringsförslag projektet tog fram rekommenderas speciellt ett förslag som innefattar en 
investering i en fristående sorterings- och räknemaskin, det skulle innebära en process utan märkta 
sedlar med en 30 procentig ökning av K-värdet som resultat. 
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Abstract 
Crane Currency is a company that produces banknotes to more than 50 different countries 
worldwide, the company manages the entire processing chain from raw material to deliverable 
banknotes. 
 
The purpose of this project work is to identify problem areas that affect NN3's productivity, and the 
aim is to propose improvement measures that may increase some or all of the parameters Uptime, 
Performance, Yield, so that today's low OEE value of 17 percent increases. 
 
In the process, a large number of stops occur some of them with long downtime, unfortunately, 
these stops could not derived due to insufficient structure in the internal data system ProTAK.  
In the system, all incidents must be documented so the information can be used to analyze where 
and way the incident occurred. The project took a sidetrack and re-structured the system so it 
became more user-friendly and the information will becomes more reliable in future root cause 
analysis. 
 
Through observation, conversation and use of Lean tools such as process mapping, the 5 Why and 
PDAC - wheel, it was found that the process was adversely affected if there were a large number of 
labeled banknotes  in the machine and if the banknote  was wavy and / or stiff (called Curled Paper 
in the process). 
 
The project recommends one improvement among other proposed improvements. This 
improvement is to invest in an external sorting- and calculator machine, which would result in a 
process without inkjet banknotes and it would increase the Y-value with 30 percent. 
 
 
  
  



 



 

Förord 
 
Vi vill härmed tacka alla på Crane Currency i Tumba både för att ni fick oss att känna oss 
välkomna och för att ni alltid varit positivt inställd till vårt examensarbete.  
 
Ett speciellt tack går till våra handledare Annika Andersson och Lars Öberg, som genom sin 
expertis alltid gett oss vägledning och hjälp genom hela arbetet. 
 
Vi vill även tacka vår handledare på KTH, Bertil Wanner som alltid varit redo att svara på frågor 
och diskutera projektets gång.  
 
Slutligen vill vi tacka alla operatörer vid Nota Number III för allas förståelse och tålamod när vi 
observerat processen och även svarat på de frågor vi ställt. 
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1. Inledning 
I inledningskapitlet beskrivs nuläget samt hur projektet ska arbeta för att nå de uppsatta målen och öka 
produktiviteten i en process hos Crane Currency.  
 

1.1 Bakgrund 
För att företag ska kunna fortsätta driva en konkurrenskraftig verksamhet med bibehållen/ökad 
lönsamhet måste kostnadseffektiva åtgärder implementeras som effektiviserar produktionen och 
optimerar anläggningsutnyttjandet. 
Projektarbetet baseras på Total Productive Maintenance (TPM) på svenska Totalproduktivt 
Underhåll (TPU) som är en metodik inom Lean och är det arbetssätt som Crane Currency 
eftersträvar att följa. Crane Currency använder TPU för att skapa en störningsfri produktion 
genom bland annat kontinuerliga små förbättringar och en engagerad personal.  
 
Crane Currency (Crane AB) är ett Amerikanskt-ägt företag med anor från 1700-talet som bland 
annat bedriver sedeltryckeri i flera länder. Sedan början av 2000-talet har Crane Currency även 
övertagit verksamheten vid Tumba Bruk. Crane Currency har ett prisbelönt designteam som med 
micro-optik utvecklat flera unika tekniska säkerhetslösningar. Micro-optik är det visuella 
säkerhetstryck som givit Crane Currency uppdrag att trycka sedlar till cirka 50 centralbanker över 
hela världen. I början av år 2018 blev Crane Currency uppköpta av Crane Co. som är listad på 
New York-börsen.  
 

1.2 Nulägesbeskrivning 
Vid Tumba Bruk sker hela tillverkningsprocessen från råvaran till färdig produkt med början i 
pappersbruket. Pappersbruket använder sig av spillprodukter från klädindustrin för att tillverka 
det papper som sedan ska bli till sedlar. Efter pappersbruket transporteras pappret över till 
tryckeriet där verksamheten är utformat som en linje där moment följs av nästa moment, i 
tryckeriet uppstår det av olika anledningar kvalitetsbrister som innebär att vissa sedlar blir 
obrukbara. Slutligen hamnar sedelarken i avdelningen där efterbearbetningen sker, 
efterbearbetningen skär de tryckta sedelarken till slutgiltig storlek som sedan buntas och packas. 
De på grund av kvalitetsbristerna obrukbara sedlar ska på något sätt sorteras bort vilket sker i 
efterbearbetningen i en maskin som heter Nota Number III (NN3).  
 
NN3 är en bi-process till förädlingskedjan vars uppgift är att sorterar bort obrukbara sedlar och 
numrerar återstående goda sedlar. På grund av NN3 minimeras antalet makulerade sedlar och 
lönsamheten ökar.  
De obrukbara sedlar som kommer från en process innan NN3 har blivit markerade med ett svart 
bläckstreck, i rapporten används ”märkta sedlar” för att påvisa dessa. 
 
Maskinen körs i skift om förmiddag, eftermiddag och natt, året runt med ett fåtal undantag så 
som sommaruppehållet på cirka tre veckor samt vissa helger. Vid NN3 arbetar två operatörer 
under varje skift.  
Sedlar matas in i maskinen, märkta sedlar sorteras bort och goda sedlar trycks i nummerordning 
samt härdas. Vidare in i processen buntas sedlarna, först i buntar om 100 sedlar och sedan i 
buntar om 1000 sedlar för att slutligen räknas och plastas/förpackas i lådor (se figur 1).  

 
Figur 1: processkarta för NN3, för komplett processkarta vid NN3 maskinen (Ericsson, 2018)(se bilaga 1). 
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Vid maskinen tillkommer även andra arbetsmoment som orsakar stopp i NN3. Det kan till 
exempel vara granskning av sedlar som inträffar när någon operatör upptäcker en 
kvalitetsavvikelse på sedlarna. Om en kvalitetsavvikelse upptäcks måste hela batchen granskas 
manuellt av operatörerna. 
 
NN3 har kapaciteten att klara av 10 % märkta sedlar, om det är mer än 10 % märkta sedlar 
kommer NN3 inte köras optimalt.   
Alla märkta sedlar hamnar i rejektlådan, rejektlådan är en uppsamlingslåda i NN3 som vid signal 
måste tömmas av operatör. Dessa sedlar måste sedan kontrollräknas manuellt av operatör för att 
avstämningen som görs efter varje batch ska stämma, ibland är antalet märkta sedlar i en batch så 
många att operatören måste stoppa maskinen för att hinna med kontrollräkningen.  
Om 150 eller fler märkta sedlar i rad matas in i NN3 så stannar maskinen automatiskt.  
 

1.3 Problemställning 
NN3 har för närvarande alltför många och långa stopp i tillverkningsprocessen som har en 
negativ inverkan på dess Overall Equipment Effectiveness (OEE). De stopp som inträffar kan 
både vara planerade och oplanerade stopp, ett stort antal av de oplanerade stoppen går dessutom 
inte att härleda.  
Syftet med projektet är att identifiera de faktorer som har störst påverkan på produktiviteten vid 
NN3 så att kommande förbättringsarbeten har ett underlag att utgå ifrån. 
 

1.4 Målformulering  
Målet med arbetet är att presentera förbättringsförslag som har en positiv påverkan på 
någon/några av parametrarna vid OEE-beräkning: tillgänglighet, anläggningsutnyttjande eller 
kvalité.  
 

1.5 Avgränsningar  
Nedan listas de avgränsningar som satts för detta projekt. 
 
Arbetet kommer inte omfatta: 

 andra maskiner än NN3 

 analys av samtliga flödesstopp utan koncentreras till de med störst utfall, 1-3 stycken 

 införande av parallellflöde eller inköp av ny motsvarande maskin 

 ställtidsreducering  

 produktutveckling av sedlarna 

 

1.6 Lösningsmetoder  
 

 Samla information ur interna databaser för att identifiera var de flesta felen/stoppen 

inträffar 

 Intervjua operatörerna för att få information som inte visas i den interna databasen samt 

få veta deras erfarenheter av maskinen vid arbete 

 Intervjua personal på kontorsavdelningen för att få en helhet över hela verksamheten 

 Egna observationer i produktionshallen av maskinen och operatörernas handhavande, 

samt brainstorming 

 Vid sammanställning och analys används leanverktygen processkartläggning, 

paretodiagram och 5 varför. 
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2 Teori 
I teoridelen förklaras de begrepp och metoder som har använts i projektet. 
  

2.1 Produktivitet 
För att bibehålla/öka sin konkurrenskraft måste företagen utnyttja sina resurser på bästa möjliga 
vis, för att se hur resurseffektivt företaget är används olika metoder och nyckeltal för mätning av 
produktionens prestation. Vanligast sättet att beräkna produktiviteten är att ta företagets output 
genom företagets input (Hellander, H. & Österberg, S. (2005)). 
Men eftersom varje företag är unikt och komplext behöver varje produktion planeras med 
anpassade parametrar och strategier för att få effektivitetsmått som visar hur produktionen ligger 
till relativt företagets mål. 
 

2.2 Förbättringsarbeten  
Verksamheter som inser vikten med förbättringsarbeten utvecklas i en positiv riktning. 
Förbättringsarbeten innebär att hela tiden arbeta med små ständiga förbättringar (Kaizen) som på 
sikt ger högre resultat, om personalen samtidigt involveras i arbetet känner de delaktighet som i 
sin tur bidrar till ökat engagemang och motivation inför förändringarna. Beslut om förändringar 
som ska genomföras baseras på fakta och arbetar med processer så att rätt saker görs på rätt sätt.  
Det viktigaste för verksamheter är dock att inte glömma bort att det är kunden som ska stå i 
centrum (se figur 2) (Bellgran & Säfsten, 2012).  
 
 

 
 

Figur 2. Vänster: Hörnstenarna inom offensiv kvalitetsutveckling. 

 
 

2.3 Flaskhals 
En flaskhals i en produktionslinje är ett moment som begränsar systemet och stoppar upp 
produktionen och beror på att kapaciteten är för låg vid just det momentet. Genom att 
effektivisera flaskhalsen kan hela flödet öka sin produktivitet (Goldratt, 1998). 

 

2.4 Processkarta 
En processkarta är en bild av nuläget och visar aktiviteternas ordningsföljd i detalj, moment 
synliggörs och avvikelser kan lokaliseras, samt kan delar som är värdeskapande och icke 
värdeskapande studeras mer ingående. För att öka lönsamheten ska de icke värdeskapande 
momenten, som inom Lean kallas för slöserier, elimineras så långt som möjligt. 
 

https://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Eliyahu%20M%20Goldratt
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2.5 Totalproduktivt underhåll  
Inom Lean metodiken finns ett arbetssätt som heter TPU, TPU bygger på att fokus ligger på att 
effektivisera underhållet. De underhåll som genomförs kan vara planerade och oplanerade, ju fler 
underhåll som går att förutse och schemalägga gör att färre oväntade stopp inträffar i den 
planerade verksamheten. Ur ett långsiktigt perspektiv är det mer lönsamt att arbeta med ett 
förebyggande underhåll då kostnaden för avhjälpande underhåll ökar drastiskt vid en viss 
brytpunkt (se figur 3).   
 
 

 
Figur 3. Kostnadsförhållandet mellan förebyggande- och avhjälpande underhåll. 

 
Arbetssättet TPU vilar på de tre hörnstenarna driftuppföljning, operatörsbaserat underhåll och 
smågruppsaktiviteter. 
 
Driftuppföljning: för att få en bild av nuläget samlas data om processen in för att sedan 
analyseras, efter det kan beslut tas baserat på fakta. 
 
Operatörsbaserat underhåll: operatörens dagliga tillsyn och rengöring ger tillfälle för 
tillståndskontroll av maskinen där förslitningar kan upptäckas och förebyggas.  
 
Smågruppsaktiviteter: i mindre grupper diskuteras problem och lösningsförslag. Ett redskap för 
detta arbete är Plan-Do-Check-Act-hjulet (PDCA-hjulet) där man först planerar 
förbättringsprojektet för att sedan genomföra förändringen, följt av en utvärdering för att 
slutligen implementera åtgärden. Som figur 4 nedan visar ska detta hjul vara ett iterativt redskap 
för kontinuerliga små förbättringar.  
 

 
Figur 4: PDCA-hjulet. (Wikipedia.org, 2018) 
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TPU är ett långsiktigt och kostsamt arbetssätt att implementera och det tar flera år innan 
lönsamheten visar en ökning. Arbetssättet kräver en helhetssyn på produktivitet och underhåll för 
att upprätthålla en hög produktivitet genom hela verksamheten, från ledningen till 
verkstadsgolvet med gemensamma och tydliga mål. 
Ett väl fungerande TPU engagerar alla medarbetare i företaget, processer får då möjlighet till att 
hela tiden utvecklas med positiva resultat som följd (Bellgran & Säfsten, 2012).  
 
Ett viktigt tidsbaserat mätetal i arbetssättet TPU är OEE som bland annat visar effekten av 
förbättringsarbetet. 
 

2.5.1 TAK  

Den svenska motsvarigheten till OEE är TAK som är ett nyckeltal för att mäta 
produktionseffektivitet, där TAK består av parametrarna: 
 
T=tillgänglighet 
A=anläggningsutnyttjande 
K=kvalitetsutbyte 
 
Genom att multiplicera dessa tre parametrar med varandra erhålls ett värde på hur väl processen 
använder sina tillgångar.  
En process är aldrig starkare än sin svagaste länk därför är det viktigt att urskilja de händelser 
som orsakar tidsförluster. Inom TAK brukar dessa förluster delas upp i sex betydande orsaker 
(Bellgran & Säfsten, 2012), dessa sex stora förluster är:  
 

 Fel på utrustning 

 Omställning och justering 

 Tomgång och småstopp 

 Reducerad hastighet 

 Antal defekta i process 

 Reducerad yield (kvalitet) 

Ett aktivt arbete med ständiga förbättringar inom dessa områden leder till ett ökat TAK-värde. 
 

2.6 Standard operating procedures 
Standard operating procedures (SOP) eller som på svenska, standardiserat arbetssätt, är ett 
verktyg för att få alla berörda att utföra moment enligt ett förbestämt tillvägagångssätt och 
grunden för att kunna arbeta med ständiga förbättringar. Ju mer detaljerad arbetsbeskrivningen är 
desto mindre risk för missförstånd med handhavandefel som följd. Med ett standardiserat 
arbetssätt blir det även enklare att hitta avvikelser där lämpliga åtgärder snabbt kan sättas in. 
(Bellgran & Säfsten, 2012).  
 

2.7 Paretodiagram 
Paretodiagram är ett av de sju kvalitetsverktygen och används för att sammanställa och rangordna 
data för att sedan visuellt kunna påvisa vilka problemområden som har mest behov av resurser. 
Fokus läggs sedan på det område där störst lönsamhet kan nås eller där åtgärder ger snabba 
resultat (Bergman & Klefsjö, 2012).  
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2.8 5 varför  
5 varför är en metod som bygger på att genom att ställa fem frågor kunna göra en 
rotorsaksanalys. Metoden är iterativt på så sätt att när en fråga har ställts, ställs en följdfråga 
beroende på svaret och så vidare. Efter cirka fem frågor brukar ett problem kunna urskiljas 
istället för symtom och då kan korrekta åtgärder vidtas för att lösa rotorsaken (Leanbiblioteket.se, 
2012). 
 

2.9 Idé och konceptgenerering  
En metod för att komma upp med idéer om fortsatt arbete är att i grupp avslappnat, oformellt 
och prestigelöst diskutera alla möjliga olika tankar oavsett om de är realistiska eller inte, på så sätt 
kan ett användbart koncept formas. Denna metod kallas brainstorming och brukar användas vid 
uppstart av ett projekt eller vid en låsning i arbetet.  
 

2.10 Investeringskalkyl 
En investeringskalkyl tas fram för att bedöma om en verksamhets planerade investering, så som 
till exempel inköp av en maskin eller lokal, är lönsam på lång sikt. Utifrån sammanhang och typ 
av investering med eventuella avkastningskrav finns olika sorters metoder för att sätta upp en 
investeringskalkyl. Några av de vanligaste metoderna är följande:  
 
Nuvärdesmetoden – passar om återkommande investeringar med samma livslängd ska 
jämföras.  
Annuitetsmetoden – om investeringsalternativens livslängd är olika underlättar denna metod 
jämförelsen. 
Internräntemetoden – beräknar när investeringen kan möta avkastningskravet, för lönsamhet 
måste internräntan vara högre än kalkylräntan. 
Payback-metoden – används när återbetalningstiden ska beräknas samt för att se om den tiden 
täcker eventuell tidsram (Skärvad & Olsson, 2013). 
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3 Genomförande 
Metoderna som användes i projektet är generella men anpassade efter Crane Currencys verksamhet. Projektet 
kommer att samla in fakta genom interna databaser, samtal/diskussioner med både operatörer och ledning samt 
via observationer. Projektet kommer använda leanverktygen processkartläggning, paretodiagram och 5 varför. 

3.1 Interna databaser 
Alla operatörer som använder NN3 ska föra störningslogg över alla händelser som sker i 
processen. Sedan nyårsskiftet 2017/2018 har ett nytt system för dokumentation använts parallellt 
med det gamla systemet. Systemen används för att lagra information som är grundläggande 
parametrar för att beräkna TAK-värdet. De två systemen är Maskinrapport och ProTAK och 
dessa analyserades för att genom olika mätetal kunna utvärdera och kartlägga stoppen i 
processen. Projektet baserade sin datainsamling på första kvartalet 2018.  

3.1.1 Maskinrapport 

Maskinrapport som är det äldre systemet, används för att av operatörerna manuellt dokumentera 
störningar i processen så som oplanerade/planerade stopp, arbetstider, skift, skiftlag, 
tillgänglighet, anläggningsutnyttjande samt kvalité. En sammanställning för första kvartalet 2018 
gjordes.  

3.1.2 ProTAK 

I ProTAK, som är ett tidsbaserat komplext system, dokumenteras samma saker som i 
maskinrapport men även samtliga händelser och vilka åtgärder som vidtas. Till skillnad från den 
manuella rapporteringen i maskinrapport sker mätning via signal i ProTAK. Pågående arbete i 
maskinen kan följas i realtid och systemet används även som ett information- och 
kommunikationsunderlag mellan skiften/skiftlagen. En fördjupad sammanställning för första 
kvartalet 2018 gjordes med hjälp av paretodiagram för att få en visuell bild av händelserna med 
olika stopp och stopptid registrerade i ProTAK. 

3.1.2.1 Ej härledda korta stopp 

De stopp som varar kortare än fem minuter heter ”kort stopp” och registreras automatiskt i 
ProTAK, operatören behöver inte lämna någon kommentar vid dessa stopp. För att även kunna 
lokalisera vart de korta stoppen inträffade ombads varje skiftlag att under en tvåveckors period 
under sitt skift göra en enkel markering i en tabell som togs fram för ändamålet (se bilaga 2). För 
att öka engagemanget inför att hitta orsaker till de korta stoppen lämnades listan till operatörerna 
vid varje skiftstart. 

3.1.2.2 Rotorsaksanalys med 5 varför 

Utifrån den information om totala antalet stopp i ProTAK användes verktyget 5 varför för att 
göra en rotorsaksanalys på grund av skillnaderna i antalet stopp från januari och februari jämfört 
med mars. 
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3.2 Samtal/diskussioner  
För att få en förståelse för processen ur olika infallsvinklar genomfördes samtal och diskussion 
med både operatör och ledning.  
 

3.2.1 Operatörer 

Då det visade sig vara stora mängder stopp och stopptid dokumenterat som inte gick att härleda 
till specifikt område eller händelse så fördes en dialog med operatörerna om deras uppfattning 
gällande hur användarvänligt ProTAK är.  
Diskussion fördes även med operatörerna om deras arbetsmoment. 

3.2.2 Ledning 

Samma ämnesområden som diskuterades med operatörerna togs även upp med ledningen.  
 

3.3 Processkarta 
Observationer genomfördes vid NN3 för att registrera de olika arbetsmoment som rent praktiskt 
utförs av operatörerna vid maskinen och runt omkring den, samt observerades hur själva flödet i 
maskinen såg ut. Utifrån dessa observationer skapades en processkarta som visuellt visar de olika 
momenten i processen. NN3 delades utifrån processkartan först in i fem zoner baserat på 
komplexiteten av momenten i maskinen. De fem zonerna delades sedan ytterligare in i mindre 
delprocesser för att kunna lokalisera de olika moment som sker i varje zon, dessa visas i figur 5 
längre fram. 
 

3.4 Strukturförändring i ProTAK 
På grund av de ej härledda stora antalet stopp och stopptid i NN3 utvecklades en ny mer 
användarvänlig struktur för operatörerna. Strukturen som ska följas vid dokumentationen 
konstruerades efter analys av processkarta, samtal med operatörer samt med systemansvarige 
eftersom vissa begränsningar i programvaran fanns.  
 
För att undvika missförstånd vid till exempel nyanställning gjordes även en lathund (se bilaga 3 
och bilaga 4) som ska vara lätt att följa vid dokumentation i ProTAK.. En kort beskrivning av hur 
ProTAK ska användas framöver gavs till operatörerna, dessa fick sedan testköra systemet under 
en period och därefter gjordes förändringar på given feedback för att slutligen köra igång med 
systemet. 
 

3.5 Papperskvalitet 
I och med att Crane Currency ur miljösynpunkt måste byta papperssort från AST till Shield 
användes beräkningar av TAK-värdet för att jämföra de två papperskvaliteternas effekt på NN3s 
körkapacitet. 
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4 Resultat och analys 
Informationen som har samlats in analyseras här under två rubriker, Processen och ProTAK , under båda 
rubrikerna förs ett resonemang över möjliga förbättringsåtgärder på funna problemområden.  
 

4.1 Processen  
Förbättringsåtgärder gällande hanteringen av sedlarna kommer att behandlas samt de större 
problemområdena zon 1 och zon 2 och då speciellt händelser kring rejektlådan.  
För att få en större förståelse och för att uppmärksamma avvikelser i möjliga problemområden 
vid NN3 blev första steget att med hjälp av observationer och processkartan analysera flödet steg 
för steg, dessa avvikelser låg sedan som grund till förbättringsåtgärder.  
 
Genom zonindelningen som visas i figur 5 kunde information från ProTAK om antal stopp och 
stopptider per moment sorteras in i dessa zoner. 
 
 

 
Figur 5 zonindelning av NN3. 
 
 
Eftersom denna information stärker operatörernas upplevelser av att de flesta stoppen inträffar i 
början av maskinen togs beslutet att fortsatt arbete kommer fokusera på stopp inträffade i zon 1 
och zon 2. I zon 1 och zon 2 som kan ses i diagram 1 och diagram 2 orsakas de mest frekventa 
stoppen av curlat papper och leta sedlar.  
 
 
Diagram 1 Antal stopp och stopptid i zon 1 under första kvartalet 2018. 
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Diagram 2 Antal stopp och stopptid i zon 2 under första kvartalet 2018. 

  
 
 
En händelse är att sedlar ibland saknas vid kontrollräkning då måste maskinen stoppas för att leta 
reda på dessa sedlar som kan ha fastnat i en springa/utrymme i maskinen. Då detta sker ofta med 
många möjliga bakomliggande orsaker som till exempel papperskvalitén, skärningen av papperet, 
maskinkonstruktionen, handhavande fel och till och med vinddrag kommer arbetet fortsätta med 
den andra händelsen som kallas curlat papper. Curlat papper inträffar när sedlarna under 
lagerhållningen blivit hårda och styva eller vågiga, denna kvalitetsavvikelse hindrar NN3 att 
processa sedlarna som tänkt och orsakar många stopp. 
 
Två faktorer som har stor inverkan på att papperet blir curlat är lagerhållningen och 
papperskvalitén. 
Innan sedlarna anländer till NN3 skärs enligt dagens rutin max sex stycken pallar av sedelarken 
till sedlar som sedan stoppas i backar i väntan på att bli numrerade i NN3. Eftersom sedlarna 
ganska omgående efter skärningen börjar kurva sig är det viktigt att väntan blir så kort som 
möjligt samt att sedlarna packas tillräckligt tätt för att minimera risken av curlat papper.   
Dessutom blir flödet jämnare och avvikelser i produktionen lättare att identifiera om buffertlager 
anpassas att bli så små som möjligt.  
 
De sedelark som inte skärs lagerhålls i valv i väntan på att bli skurna, men förvaringen är dock 
påfrestande eftersom sedelarken lätt blir deformerade då de lagras på pall utan något stöd 
runtomkring. För att bibehålla god papperskvalitet är det också viktigt att lämplig temperatur och 
luftfuktighet råder vid lagerhållningen.  
 
Med antagandet att processen går smidigare med färre stopp om sedlarna som matas in är raka 
och fina bör lagerhållningen samt rutinen vid skärningen ses över. Vidare analyserades själva 
papperet sammansättning för att se om även det hade inverkan på anläggningsutnyttjandet. 
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4.1.1 TAK 

En analys gjordes av information hämtat från processen för två perioder där papperets 
sammansättning skiljde dem åt men drifttiden var densamma. I den ena perioden användes 
papperssorten AST och i den andra perioden var det Shield. För att se hur AST respektive Shield 
påverkade körbarheten i maskinen beräknades TAK- värdet utifrån de mätetal som Crane 
Currency använder. 
 
 

𝑇 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
Planerad drifttid − Total stopptid

Planerad drifttid
 

 

𝐴 = 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑛𝑦𝑡𝑡𝑗𝑎𝑛𝑑𝑒 =
Verklig produktionshastighet

Nominell hastighet
 

 

K = Kvalitetsutbyte =
Antal godkända sedlar

Totalt inmatade sedlar
 

 
 
TAK=T*A*K 
 
Perioderna som jämförs kan ses i bilaga 5 där påvisar AST ett högt K-värde som kan förklaras 
med att under perioden när tillverkningen av sedlar skedde med AST var det inga märkta sedlar 
som matades in i NN3. Detta resulterade i att nästan alla sedlar som matades in i maskinen även 
kom ut som godkända sedlar och där av blev K-värdet betydligt högre.  
Om även perioden med Shield inte hade innehållit några märkta sedlar så kan antagandet tas att 
K-värdet hade varit densamma som för perioden med AST och då hade TAK-värdet för Shield 
blivit 39 % som är ett acceptabelt TAK-värde för NN3. 
  
A-värdet visar att när Shield användes kunde en högre medelproduktion nås på grund av att 
hastigheten per timme var högre, vilket betyder att fler sedlar kan processas per timme.  
 
Jämförelsen mellan dessa perioder visade att antalet stopp ökade när processen kördes utan några 
märkta sedlar, det kan förklaras med att när fler sedlar går genom hela processen ökar risken för 
stopp som påverkar T-värdet. Men med fler sedlar genom processen innebär också att det tar 
kortare tid att färdigställa en kundorder, eftersom inga märkta sedlar tar någon maskintid i 
anspråk kommer K-värdet att öka.  
 
Själva maskinen gick både bättre och med högre hastighet för perioden då Shield användes, vilket 
tyder på att papperssamansättningen av Shields har en positiv inverkan på TAK-värdet. För att få 
ett ännu bättre TAK-värde bör åtgärder sättas in för att hitta och minska antalet stopp och 
stopptid.  
 

4.1.2 Rejektlåda 

Problematiken kring rejektlådan som är en del av processen kommer här behandlas även då 
informationen i ProTAK inte tyder på något större antal stopp eller stopptid. Operatörerna anser 
att tömningen av Rejektlådan blir ett frustationsmoment som i längden upplevs stressande 
eftersom de varje gång de tömmer lådan tappar fokus på själva processen i maskinen. Varje gång 
rejektlådan är full så avger den nämligen ett larmljud som meddelar detta, operatören måste 
avbryta det han för tillfället arbetar med för att förflytta sig till rejektlådan och tömma den. Om 
detta inte görs snabbt nog stannar maskinen och ytterligare ett stopp registreras.  
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Alla sedlar som töms ur rejektlådan makuleras men innan dess måste de kontrollräknas för att 
balansera antalet inmatade sedlar med antalet leveransklara sedlar och makulerade sedlar. 
Om de befintliga räknesensorerna vid rejektlådan i NN3 blir tillräckligt pålitliga kan den tiden 
som läggs på den manuella kontrollräkningen reduceras och personal frisätts till andra uppgifter. 
 

4.2 ProTAK 
Det fortsatta arbetet med datainsamling kom att baseras på data enbart från ProTAK eftersom 
det innehöll mer detaljerad information och förövrigt stämde den totala stopptiden ändå överens 
mellan de två systemen.  
Ett syfte med ProTAK är bland annat att kunna lokalisera avvikelser och på så vis lättare kunna 
finna rotorsaker till stoppen som registrerats, dessa delas in i totala stopp, korta stopp och ej 
härledda stopp. 
 
ProTAK har dock funnits en tid i verksamheten och använts av andra maskiners processer men 
efter samtal med ledningen blev uppfattningen att synen på ProTAK har blivit för generell. Detta 
har lett till att dokumentationen har utförts på samma sätt vid alla maskiner utifrån 
underhållsavdelningens behov, som följd har viss dokumentation blivit missvisande eftersom alla 
processer inte ser likadana ut och ProTAKs fulla potential har inte nyttjas. 
 

4.2.1 Totala stopp 

Det totala antalet stopp som inträffade i NN3 under första kvartalet 2018 kan i nedan diagram 
ses fördelat per månad (se diagram 3) denna information gav en övergripande bild och ett 
utgångsläge för fortsatta analyser. 
 
Diagram 3. Totalt antal stopp och stopptid per månad under första kvartalet 2018. 

  
 
Eftersom detta visade att antalet totala stopp hade mer än fördubblats i mars jämfört med januari 
och februari gjordes en analys över varför utfallet var på sådant vis. Efter en rotorsaksanalys med 
verktyget 5 varför (se bilaga 6) kom det fram att eftersom en process innan NN3 hade ledig 
kapacitet så sorterade de bort alla märkta sedlar, så när sedlarna kom till NN3 var det bara att 
mata in sedlarna för numrering i maskinen. En hypotes växte fram där resonemanget var att 
antalet stopp berodde på om processen kördes med eller utan märkta sedlar, ett frågetecken var 
dock varför stopptiden var betydligt längre i januari och februari. En djupare analys visade att 
antalet drifttimmar markant skiljde perioderna åt eftersom ProTAK registrerar all stilla stående 
tid i NN3. Detta påvisar att fler faktorer måste beaktas för en mer verklighetstrolig 
nulägesrapport, då analysen blir missvisande om den enbart baseras på antalet stopp och 
stopptid.  
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För att vidare analysera hypotesen sammanställdes två perioder i tabell 1 där den sammanlagda 
drifttiden på 16 timmar var densamma och de hade ungefär lika många inmatade sedlar. För att få 
en mer rättvis jämförelse valdes perioderna utifrån när tillverkningen skedde med samma valör 
och papperssamansättning. Det som skilde dem åt var att under den första perioden innehöll 
processen märkta sedlar medan den andra perioden inte kördes med märkta sedlar.  
 
 
Tabell 1. Påvisar skillnaden mellan produktion med och utan märkta sedlar. 

 
 
 
Det framkom att antalet stopp som inträffar i NN3 inte har någon påverkan om processen 
innehåller märkta sedlar eller inte. Genom brainstorming gällande de olika stoppen som inträffar i 
NN3 antogs det att de stopp som är direkt relaterade till de märkta sedlarna kan antas vara 
likvärdiga med antalet stopp som är kopplade till ett ökat anläggningsutnyttjande då det inte 
matas in några märkta sedlar. 
 

4.2.1.1 Rejektlåda 

Vid varje inträffat stopp måste maskinen komma upp i en arbetshastighet igen innan 
numreringen kan återupptas. Både vid stopptillfället samt vid upprampningen, innan den når 
accepterad hastighet, släpper maskinen iväg totalt cirka 50 sedlar av god kvalitet, dessa sedlar 
hamnar i rejektlådan. I rejektlådan samlas även de märkta sedlar som bortsorteras i NN3, alla 
sedlar som samlats i rejektlådan blir så småningom kontrollräknade och makulerade. Antalet av 
dessa goda sedlar som makuleras har därför stark koppling till det totala antalet stopp som 
inträffar i NN3.  
 
Exempelvis under första kvartalet 2018 inträffade totalt 4910 stopp i NN3 och det resulterade i 
nästan 250 000 stycken makulerade goda sedlar.  
Varje makulerad sedel i NN3 är värd 0.35 kronor, det betyder i det här fallet att om de fortsätter 
produktionen med samma antal stopp att de under 2018 skulle makulera fullt användbara sedlar 
till ett värde av cirka 350 000 kronor från enbart processen vid NN3. 
 
Med en fristående sorterings- och räknemaskin för de märkta sedlarna så kan rejektlådan 
fortfarande användas som en uppsamlingslåda för de goda sedlarna som maskinen sorterar bort 
vid varje stopp. Men det betyder att när rejektlådan är full kan den tömmas på sedlar, sedlar som 
på nytt kan läggas i iläggaren redo för numrering. 
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4.2.1.2 Investering 

En investeringskalkyl gjordes baserad på Payback-metoden eftersom Crane Currency bara är villig 
att investera i en fristående sorterings- och räknemaskin om besparingarna som görs på grund av 
inköpet kan återbetala sig själv under en tolvmånaders period.  
Investeringskalkylen användes sedan för att bedöma om en fristående sorterings- och 
räknemaskin skulle öka lönsamheten i processen vid NN3. 
Payback-metoden bygger på följande formel: 
 

 𝑇 =
𝐺

𝑎
      

 
T=återbetalningstid 
G=grundinvestering 
a=inbetalning 
 
I rapporten ersattes inbetalningarna (a) med den ökade lönsamheten som investeringen medför. 
 
Två likvärdiga perioder med data hämtat från ProTAK sammanställdes och analyserades, se tabell 
1.  
För att kunna genomföra beräkningar i investeringskalkylen gjordes vissa antaganden och 
uppskattningar i Fall 1 som grundades på denna ProTAK-information.  
 
Investeringens genomförbarhet motiveras med två olika fall eftersom inbetalningarna (a) för det 
första kan vara de sedlar som makuleras i onödan, och som på grund av investeringen istället 
kommer kunna tas till vara på. För det andra kan det vara den ökade mängd sedlar som kommer 
tryckas per maskintimme då de märkta sedlarna inte längre belägger någon maskintid.  
 
Fall 1: Antaget att planerad verksamhet är 300 dagar på ett år uppskattades utifrån 
tvådagarsperioden antalet stopp på ett år till cirka 16 500 stycken, med resultatet 825 000 
makulerade goda sedlar till ett värde av á 0.35 kronor = 288 750 kronor. 
 
 
Fall 2: Jämförs de två periodernas parametrar för TAK-värdet syns en tydlig skillnad i K-värdet, 
som är antalet utkommande goda sedlar genom antalet inmatade sedlar, då processen bestod av 
märkta eller inte märkta sedlar.  
 

 De två dagar som processen innehöll märkta sedlar blev genomsnittliga K-värdet 69,7%. 

 

 De två dagar som processen inte innehöll märkta sedlar blev genomsnittliga K-värdet 98,0%. 

 

Utifrån detta kan slutsatsen tas att med den ökade maskinkapaciteten kan Crane Currency få sina 
sedlar leveransklara 30 % snabbare eller möjlighet att ta emot större eller fler kundorder.  
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Beräkningar: 
Den tänkta separata sedelsorterarmaskinen är en vanlig maskintyp som finns tillgänglig på 
marknaden. Dagspriset ligger på cirka 150 000 kronor inklusive leverans och installation. 
 
Återbetalningstiden (T) för Fall 1:  
 
G=150 000 kronor 
a=288 750 kronor 
 
 

𝑇 =
𝐺

𝑎
=

150 000

288 750 
≈ 0,52 

 
Ekvationen visar att investeringen skulle betala sig själv på cirka sex månader enbart baserat på 
Fall 1 där sedlar i dagsläget makuleras och därför blir den 30% ökningen av ledig maskinkapacitet 
i Fall 2 ren bonus.   
 
Projektets önskan hade varit att längre tidsperioder legat som grund för analysen som hade givit 
en mer sanningsenlig verksamhetsbeskrivning, men för att öka trovärdigheten finns utrymme att 
halvera antalet goda sedlar som återanvänds, det skulle fortfarande ge en besparing på inbetalning 
(a) ≈ 150 000 kr med en bibehållen lönsam investering som följd.  
 

4.2.2 Korta stopp  

Majoriteten av de totala stoppen som registreras är ”kort stopp” och är de händelser som varar 
kortare än fem minuter och utan anknytning till någon valbar händelse i systemet. Dess andel av 
den totala stopptiden är liten men antalet har en stor inverkan på anläggningsutnyttjandet då 
maskinen vid varje stopp bromsas in samt accelererar som innebär en ojämn produktion med 
slöseri av tid.  
 
Listorna som operatörerna skulle markera alla korta stopp i hämtades dagligen, sammanställdes 
och kontrollerades mot antalet registrerade ”kort stopp” i ProTAK. Listorna visade att de korta 
stoppen inträffade i hela processen men en majoritet av stoppen var centrerade runt ett fåtal 
återkommande objekt, vissa mer frekvent än andra och det kunde vara olika objekt som 
drabbades från dag till dag. Exempel: En dag var det många stopp vid kameran medan nästa dag 
inträffade de flesta stoppen vid lamellerna.  
När fördelningen av de korta stoppen har en stor spridning som här, blir en rotorsaksanalys bred 
och det blir svårt att lokalisera var och vilka åtgärder som bör sättas in. 
Det visade sig även att uppgifterna på listorna inte kunde valideras med ProTAK så 
tillförlitligheten var inte tillräcklig för vidare studier, varav rotorsaksanalysen av ”kort stopp” via 
listorna avslutades.  
Ett sätt att få information gällande de korta stoppen skulle kunna vara att sammankoppla 
komponenterna i NN3 med ProTAK så att ProTAK registrerar var i maskinen det korta stoppet 
sker. Eftersom NN3 sorterar bort cirka 50 stycken goda sedlar vid varje stopp oavsett stopptiden 
och det faktum att korta stopp är överrepresenterade (cirka 70 %) så skulle en förbättringsåtgärd 
som reducerar antalet korta stopp leda till en ökning av antalet sedlar genom hela processen samt 
en jämnare produktion.  
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4.2.3 Ej härledda stopp 

Vid sammanställningen av stoppen under första kvartalet 2018 i NN3 som visas i diagram 4 
framkom det att drygt 4 000 stopp med en sammanlagd stopptid på drygt 800 timmar saknar 
härledd orsak. 
Operatörerna som arbetar med maskinen ska vid varje inträffat stopp, som varar längre än fem 
minuter, kategorisera var i maskinen stoppet inträffade och vad som hände vid stoppet. De kan 
välja mellan olika förinställda val där även valen ”övrigt” och ”ej angivet” finns med, antalen 
stopp som hamnar under dessa två val är av betydande mängd men framför allt är det stopp som 
tar mycket tid. Om man göra dessa alternativ ej valbara så tvingas operatörerna till att välja en 
orsak och objekt vid varje stopp som leder till att informationen i ProTAK blir pålitlig, relevant 
och användbar vid felsökning i processen. 
 
 
Diagram 4. Korta stopp och ej härledda stopp under första kvartalet 2018. 

  
 
 
Vid förändringar är det viktigt att basera beslut på fakta. Detta för att inte lägga resurser på 
symtom och istället fokusera på att finna rotorsaken till problemet.  
Vid samtal med operatörerna kom det fram att de inte tyckte om strukturen på själva ProTAK, 
de fann det ologiskt och krångligt varför de ofta markerade ”övrigt” och ”ej angivit” i stället för 
att leta reda på rätt inmatningsalternativ.  
Då detta har effekten att det finns mycket mätdata men den säger inte så mycket om nuläget så 
gjordes ett förslag till en omstrukturering av ProTAK baserat på operatörernas önskemål och 
med filosofin att det ska vara lätt att göra rätt.  
En logisk och användarvänlig struktur i ProTAK kommer leda till att relevant och tillförlitlig 
mätdata registreras som sedan kan användas för att härleda och analysera kommande störningar i 
NN3.  
Omstruktureringen av ProTAK innebär att operatörerna måste få ett annat tänk vid loggandet av 
händelser och därför är det viktigt att operatörerna är informerade och medvetna om syftet med 
den information de dokumenterar i systemet, annars kanske de med tiden inte bryr sig om att 
fylla i data på ett korrekt sätt och uppfattar det som onödigt arbete.  
Ledningen kan utbilda och ge operatörerna information om hur systemet skall användas och 
varför, samt låta operatörerna vara delaktiga i förbättringsarbetet då de dels har stor erfarenhet av 
processen och dels att det motiverar dem att godta förändringen. Om ledningen däremot 
använder mätdata ur ProTAK till att ifrågasätta någon operatörs kompentens och 
arbetsutförande kan det hända att operatörerna manipulerar mätdata för att inte sätta sig själv i en 
dålig sits.   
Resurser som vanligtvis läggs på att hitta var och varför en störning inträffar kan nyttjas mer 
effektivt då rotorsaken blir lättare att identifiera. 
En övergripande bild av strukturen visas i bilaga 7.  
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5 Slutsats 
De förbättringsförslag projektarbetet kom fram till följer nedan i prioriterad ordning med det förslag projektet tror 
gör mest skillnad överst. 
 

5.1 Inköp av en fristående sorterings- och räknemaskin  
Operatören spenderar idag mycket tid på att förflytta sig till rejektlådan, tömma den och sedan 
kontrollräkna de märkta sedlarna manuellt, operatören skulle kunna frisättas och istället utföra 
moment som är värdeskapande för kund.   
Ett inköp av en fristående sorterings- och räknemaskin till NN3 stationen skulle innebära att de 
sedlar som matas in i NN3 är enbart goda sedlar och behovet av den manuella kontrollräkningen 
försvinner.  

 
Positiva effekter:  
 

 ökad lönsamhet 

 mätetalet kvalitet blir mer korrekt för NN3 

 slöserier av material, tid och arbetskraft sänks  

 NN3 arbetar i en jämnare takt 

 maskinen slits mindre i en jämnare takt 

 minskad miljöpåverkan 

 trevligare arbetsmiljö med lägre stressnivå 

 

5.2 Förbättrad lagerhållning 
För att minimera risken av att NN3 får köra med dåligt papperskvalitet (curlat papper) ska 
planeringen av tillförseln av batcher till NN3 bli bättre, sedlarna ska inte bli stående i backar för 
länge eftersom de då har en tendens att bli kurviga och svåra att hantera för NN3. De batcher 
som förvaras i valvet ska inte skäras innan förvaringen utan arken läggs i press i valvet för att 
minimera risken att de blir curlade med tiden samt att temperatur och luftfuktighet ska hållas så 
optimalt som möjligt beroende på papperskvalitet. 
 

5.3 Strukturera ProTAK 
En omstrukturering av loggningssystemet ProTAK resulterar i relevant mätdata som ger bättre 
förutsättningar för kommande rotorsaksanalyser. Detta förslag har projektet redan genomfört 
men en gemensam utbildning av hur systemet ska användas samt en uppföljning bör göras. 
 

5.4 Införa SOP och skapa check-listor där det idag saknas 
Med uppdaterade eller nya SOP vid NN3 blir det lättare att identifiera avvikelser i produktionen 
och utföra förändringar innan det blir ett problem.  

 
Om alla operatörer följer ett standardiserat arbetssätt undviks störningar som beror på att olika 
operatörer har sina egna metoder för att utföra de moment som tillhör processen.  
Ett exempel är att operatörerna justerar inställningar i maskinen till det de av erfarenhet tror är 
den bästa inställningen. Om dessa inställningar inte registreras och redogörs vid skiftbytet 
kommer nästa skift att göra de inställningar de tycker är bäst, detta resulterar i att ingen vet vilka 
grundinställningarna är och NN3 nyttjas inte optimalt.  
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Med check-listor för olika moment i maskinen minimeras risken för att någon operatör glömmer 
eller missar en åtgärd som skall utföras för att undvika eller lösa ett problem, annars kan det bli 
att en mekaniker inkallas för att åtgärda ett stopp som kan vara en bagatell, en åtgärd som 
operatören enkelt hade löst på egen hand. För att checklistorna i praktiken skall användas måste 
de vara enkla att följa samt placerade att det inte blir ett extra arbetsmoment att leta reda på vid 
ett stopp.  
 

5.5 Reducera makulaturräkningen 
Den manuella kontrollräkningen av de märkta sedlar som samlas upp i rejektlådan är 
tidskrävande för operatören samt att operatören då inte har fokus på själva processen i maskinen. 
Genom att se till att NN3s befintliga sensorer utför kontrollräkningen kan operatören utföra 
andra arbetsuppgifter.  
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6 Diskussion och rekommendation för fortsatt arbete 
 

 Verksamheter som byggs på Lean metodikens TPU arbetar mycket med effektivisering av 

underhåll av maskinen eftersom det är mer lönsamt att förebygga ett haveri, än att åtgärda 

problemen när de redan inträffat. Vårt arbete har inte innefattat någon 

underhållsförbättring men vi har fortfarande arbetat utifrån ett TPU-tankesätt för att 

skapa förutsättningar för framtida interna förbättringsarbeten inom underhåll. 

 

 Valet vi gjorde att basera vårt arbete med att hitta orsaker till stoppen i NN3 utifrån den 

information som fanns i ProTak kan ha varit förhastat eftersom dokumentationen i 

ProTAK var missvisande och bristfällig då det fanns mängder av stopp som ej var 

härledda. Det ledde in oss på ett sidospår från vårt ursprungsuppdrag och tog mycket tid i 

anspråk, vi strukturerade om ProTAK för att systemet skulle bli mer användarvänligt och 

samla data som visade relevant information för vårt vidare arbete med rotorsakaanalysen.  

 

 Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit att vi själva observerat hela processen vid NN3 

då hade vi fått en klarare verklighetsbild av hur processen går till, och haft operatörerna 

på plats tillgängliga för att svara på frågor.  

 

 Vi rekommenderar att genomföra den utbildning och uppföljningssamtal som vi 

planerade för att operatörerna ska få känna stöd från ledningen samt att bibehålla god 

dokumentation som ger användbar mätdata.  

 För att se om omstruktureringen av ProTAK hade någon effekt så rekommenderas att 

jämföra två likvärdiga tidsperioder före och efter omstruktureringen. 

 

 De genomförda samtalen med ledning och operatörer var semi-strukturerad som innebar 

att vi avslappnat ställde frågor som kom upp för stunden. Ett alternativ hade varit att vi 

formulerat frågor och ställt dessa frågor till samtliga berörda, då hade vi kunnat se om 

svaren skilde sig operatörerna emellan samt variationer mellan operatörerna och 

ledningen. Dessa båda metoder för frågor har sina för- och nackdelar, vid spontanfrågor 

får man ett uppriktigt subjektivt svar men som mer säger vad de tycker än vad det 

verkligen är. Vid mer intervju-liknade frågor kan den utfrågade tänka över sina svar men 

det kan då bli ett svar som de tror att intervjuaren vill höra. Vi tycker dock att vår metod 

med spontanfrågor fungerade bra för vårt ändamål. 

 

 Arbetet med att finna var alla de korta stoppen inträffade i NN3 utgick från en lista där 

operatörerna med ett streck skulle fylla i för hand vid varje stopp de inte behövde 

dokumentera i ProTAK. Detta fungerade inte så bra då antalet stopp inte alls stämde 

överens med ProTAK. Det kan bero på att operatörerna inte brydde sig, glömde bort, 

fyllde i dubbelt eller fyllde i stopp som varade längre än fem minuter. Istället för listorna 

borde vi själva ha stått vid maskinen och noterat stoppen. 

 Ett framtida förbättringsarbete för att dokumentera information även för de korta 

stoppen skulle kunna vara att programmera NN3 till att själv registrera i ProTAK vilket 

objekt i maskinen som drabbats av stoppet. 
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 Vår rotorsaksanalys med verktyget 5 Varför riktade sig mot operatörerna och de svarade 

på frågorna utifrån vad de trodde var orsaken, eftersom vår första bedömning var 

densamma som operatörernas innebar det att vi arbetade vidare med en teori som var 

enkelspårig och som inte tog hänsyn till andra faktorer. Vårt val att använda verktyget 5 

Varför i denna situation var inte genomtänkt eftersom när man i efterhand läser frågorna 

och svaren inser att det helt beror på vem som svarar på frågorna och vilken förkunskap 

den besitter.  

 

 Det resulterade i mer arbete mot slutet av projektet som kunde ha undvikits om vi hade 

använt 5 Varför-frågorna på fler operatörer och även ledningen eller istället använt oss av 

ett Ishikawa-diagram för att undersöka fler möjliga faktorer.  

 

 Användandet av processkartan över processen vid NN3 gav för vårt arbete en bra grund 

att stå på, vi fick en helhetsbild av förfarandet som vi sedan kunde analysera mer 

djupgående. Däremot för att hela efterbearbetningen tillsammans ska kunna arbeta med 

förbättringsåtgärder behövs en värdeflödesanalys och processkarta som innefattar hela 

förädlingskedjan i processen.  

 

 Framtida förbättringsarbeten vid NN3 skulle kunna vara att titta på ställtider. Ett moment 

som vid full produktion förekommer med 2 dagars intervaller är nummerhjulsbyte. 

Nummerhjulsbytet är ett moment som är tidskrävande och maskinen står stilla under hela 

bytet, två skiftlag utför bytet på nästan hälften av tiden som de övriga två skiftlagen. 

Detta påvisar vikten med en logisk och utförlig SOP för att effektivisera och minimera 

risken för felmontering vid momentet. För att korta ner nummerhjulsbytet kan en 

investering i ett extra nummerhjul leda till att det inre stället blir till ett yttre ställ där 

maskinen endast stoppas vid urtagning av det uttjänta och isättning av det redan 

förberedda nummerhjulet.  
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Bilagor 

 

1 Processkarta 
Denna processkarta har framtagits av Linda Ericsson, 2018 och vidareutvecklats för detta 
projektarbete. 
 

 

2 Korta stopp 
Mall för operatörerna att fylla i vid stopp i NN3 kortare än fem minuter. 
 

 



 

3 Lathund 1 
Lätta instruktioner för operatörerna att följa vid dokumentation i ProTAK. 

 

 
 



 

4 Lathund 2  
Lätta instruktioner för operatörerna att följa vid dokumentation i ProTAK. 

 

 



 

5 AST vs. Shield  
Två perioder där olika papperssammansättningar i sedlarna användes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

6 5 varför 
De frågor som ställdes vid en rotorsaksanalys. 
 
Varför var det dubbelt så många stopp i mars jämfört med januari och februari? 
Maskinen kördes mer effektivt under januari och februari  
 
Varför kunde maskinen köras mer effektivt under de två första månaderna? 
Stoppet som kallas ”kort stopp” inträffade mer sällan i maskinen då 
 
Varför inträffade det färre ”kort stopp” i maskinen under januari och februari? 
För att inga märkta sedlar matades in i maskinen 
 
Varför matades inga märkta sedlar i maskinen? 
För att batchen inte innehöll några märkta sedlar  
 
Varför innehöll batchen inte några märkta sedlar? 
För att processen innan NN3 hade ledig kapacitet och sorterade bort de märkta sedlarna innan 
leverans till NN3 
 
 
 
 



 

7 ProTAK 
En övergripande bild av strukturen i ProTAK. 
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