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Sammanfattning 
Arvid Nordquist HAB rostar, maler och packar kaffe i sin fabrik i Solna, Stockholm. Efter 
installation av ett program för produktions- och driftuppföljning, RS	Production,	har det 
uppmärksammats att andelen korta stopp (Mikrostopp, varar upp till två minuter) ibland 
är hög. Projektets mål var således att undersöka de mest frekventa orsakerna till 
mikrostopp samt att försöka ta fram förslag på åtgärds- eller handlingsplaner. Ett mål var 
även att utreda om de stoppkategorier som finns i RS	production är relevanta. 
För att uppfylla målen ställdes följande frågor: 

 Kan operatörerna beskriva verkligheten med de kategorier som finns i RS	
Production	idag? 

 Vilka är de huvudsakliga stopporsakerna för kategorin Mikrostopp? 
 Vilka åtgärder kan vidtas för att minska stopptiden relaterad till stopporsaker i 

kategorierna Mikrostopp, Felorsak okänd och Orsak Övrigt? 
Data samlades in från RS	Production, observationer samt med hjälp av enkäter och samtal 
med operatörer och tekniker. De tre främsta orsakerna till stopp är silobyte, paket fastnar 
och paket välter. Vidare framkom att det inte är någon större skillnad på antal stopp mellan 
skiften. Helgskiften hade färre stopp totalt, men har också totalt färre timmar. Nattskiften 
hade flest stopp när antal stopp per arbetad timme beräknades. Eco, Kok och Festivita hade 
flest stopp per packat ton kaffe. Antalet mikostopp reduceras enklast med en buffert. 
Utöver mikrostopp studerades även kategorierna Felorsak okänd och Orsak övrigt. Dessa 
används på ett likartat sätt och det framkom från enkäterna att det rådde delade meningar 
om hur Felorsak okänd används. Felorsak okänd och Orsak övrigt verkade användas trots 
att passande kategorier finns i RS	Production. En anledning till detta är att stopp inte 
kategoriseras av operatör på en gång, en annan kan vara att operatör inte känner till eller 
orka leta fram rätt kategori. Här rekommenderas att dessa två kategorier slås samman till 
en. 
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Abstract 
Arvid Nordquist HAB roasts, grinds and package coffee in their factory in Solna, Stockholm. It has 
come to light, following the installation of software (RS	production) for production and operation 
management, that the number of short stops (“Mikrostopp”, lasting for 2 minutes or less) 
sometimes is very high. The main goal of this project was therefore to examine what the most 
frequent causes for stops in the “Mikrostopp” category and to try to produce solutions and action 
plans. Another goal was to examine if the categories for stops in RS	Production are relevant. 
To reach the goals following questions were asked: 

 Can the operators describe the reality with the categories that are available in RS	Production	
today? 

 What are the main causes for stops in the category “Mikrostopp”? 
 What measures can be taken to reduce the downtime related to causes for stoppages in the 

categories “Mikrostopp”, “Felorsak okänd” and “Orsak Övrigt”? 
Data was collected from RS	Production, observations, a survey and discussions with operators and 
technicians. The three most common causes for stops are change of silo and packets getting stuck 
or falling. The analysis shows that stops are evenly distributed over the working shifts. The 
weekend shifts had fewer stops when the total number of stops for each type of shift was 
compared. When number of stops per working hour was calculated, the night shift had the highest 
number. Eco, Kok and Festivita had the highest number of stops when number of stops per kind 
and tonne of packaged coffee was analysed. The downtime related to micro stops can be reduced 
with the help of buffers. 
In addition to the Mikrostopp category, the categories named Felorsak okänd and Orsak övrigt 
were studied.  These categories were used in an analogous way, and the survey showed that how 
and when Felorsak okänd were to be used was perceived differently between operators. Both 
“Felorsak okänd” and “Orsak övrigt” were used even though there were other fitting categories in 
RS	Production for the stop. One reason for this could be that the operator did not categorize the stop 
until later. Another reason could be that they did not know where to find a more suitable category 
or did not care to look. The solution to this problem is simply to merge these two categories and use 
as one 

Key-words 
Downtime, short stoppages, micro stops, production 
  



 



 
 

Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla på Arvid Nordquist som tagit sig tid att besvara alla 

frågor vi ställt och funderingar vi haft. Tack till de som ställt upp med att komma på 

möten och för att ni välkomnat oss att arbeta i ert lunchrum. Vi är glada över att några 

av er varit nyfikna på vårt arbete. 

Vi vill rikta ett särskilt tack till våra två handledare Erika Bellander och Björn 

Kvarnestam. Tack för er vägledning och all hjälp med att komma i kontakt med rätt 

personer samt stöttning och vägledning framåt i projektet. Det har varit mycket 

värdefullt och uppskattat. 

Sist men inte minst vi vill även tacka Kaj Lönnberg som gett oss uppdraget, och 

operatörerna på Arvid Nordquist som hjälpt oss i arbetet och stått ut med att vi hängt i 

produktionen och tagit plats i matrummet. 

  



 
 

Ordlista 

Brickpack: Maskin där de färdigpackade paketen flyttas till en bricka med plats för tolv paket. 

Brickvändare: Slutet av transportbandet. Vänder färdiga brickor innan lastning på pall. 

Etikettskrivare: Skriver ut etiketter som sedan fästes på brickorna. Efter krympugnen. 

Felorsak okänd: Stoppkategori i RS Production (Se RS Production). Vid val av denna kategori 

måste operatören fylla i en kommentar till stoppen innan registrering genomförts. 

Folie: Förpackningsmaterialet som kaffet förpackas i. Viks och fylls i PKD:n (Se PKD). 

Kategori: I detta arbete avser kategori de förutbestämda alternativ till stopporsaker som 

operatörerna klickar fram i RS Production. 

Krympugn: Här smälts plasten runt den plastade brickan så den omsluts av plasten och 

kaffepaketen står stadigare (se plastning). 

Mappar: I RS Production finns mappar för olika delar av produktionslinan, under mapparna 

finns olika kategorier. 

Mikrostopp: Korta stopp som varar upp till två minuter. PKD:n (se PKD) startas och ingen 

kategorisering behöver göras i RS Production (Se RS Production). 

Mjukavkännare: Puttar ut paket som är för mjuka pga. att paketet ej sluter tätt. 

Orsak övrigt: Stoppkategori i RS Production (Se RS Production). Vid val av denna kategori 

måste operatören fylla i en kommentar till stoppen innan registrering genomförts. 

PKD: Förpackningsmasking som viker och förpackar malet kaffe i kaffepaket. 

Plastning: Plast svetsas samman för att omsluta den färdigpackade brickan (se brickpack). 

Robot: En del av de färdiglastade pallarna kommer hit, här packas de om efter kundorder på 

hel- eller halvpall. 

RS Production: Ett dataprogram för produktions- och störningsuppföljning. Här registrerar 

operatörerna olika stopp via förvalda kategorier. 

Serpentinbana ned: Slutet av serpentinbanan där bandet går som en spiral nedåt. 

Serpentinbana upp: Början av serpentinbanan där bandet går som en spiral uppåt. 

Serpentinbana: Ett transportband för färdiga kaffepaket  

Silo: Allt malet kaffe förvaras i silo. Transporteras från silo till PKD via rör. 

Tejpning: En tejpbit sätts på paketet för att hålla ned toppen samt för att konsumenten ska 

kunna återförsluta kaffepaktet. 

Transportband: Går från brickpack, genom krympugn och vidare ut till brickvändare. 

Träd: Alla kategorier i RS Production är uppbyggda i ett så kallat träd, där PKD är stammen, 

Huvudmapp PKD och Övrigt är förgreningar osv. 
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 Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras en kort bakgrund till projektet. Detta för att ge en 

grundläggande bild av problemområdet och en förståelse till varför arbetet utförts. 

Vidare redogörs för projektets mål, de frågeställningar som skall besvaras samt de 
avgränsningar som gjorts. 

 Bakgrund 
Alla produktionsföretag, oavsett om det handlar om bilar eller livsmedel, har som ett 

övergripande mål att öka effektiviteten och förbättra tillgängligheten i de maskiner och 

tillverkningsprocesser företaget har. Många företag har förluster i effektivitet på grund 

av stillestånd, omställningar, för låg produktionshastighet, stora antal småstopp och 
andra systemförluster (Ljungberg 2000). 

Arvid Nordquist HAB (i fortsättningen Arvid Nordquist eller AN) är ett företag som 

tillverkar kaffe. De blandar, rostar, maler och paketerar själva sitt kaffe i Solna, 

Stockholm. Liksom alla tillverkande företag har Arvid Nordquist ibland stopp av 

varierande längd i produktionen. Dessa stopp utgörs av både planerade och oplanerade 

stopp. Alla typer av stopp, framför allt oplanerade, leder till störningar i 
produktionstakten och att effektiviteten och tillgängligheten i systemet minskar. 

I dagsläget finns fyra fullt driftsatta produktionslinor för paketering av kaffe i Arvid 

Nordquists fabriken. På de driftsatta linorna paketeras kaffet efter att det rostats och 

malts. Dessa linor utgörs av en lina för hela bönor, två för malet kaffe samt en lina för 

småpåsar. På linorna för paketering av malet kaffe har mjukvara, RS Production från 

Good Solutions Sweden AB, implementerats för registrering och kategorisering av 

stopp. Detta för att kartlägga driftstopp. RS Production ska på sikt införas på alla 

produktionslinor. Syftet med användandet av denna mjukvara är att få underlag för 

arbetet med att minska den tid driftstopp tar i anspråk och därmed öka effektiviteten i 

produktionen. Programmet hjälper till i detta arbete genom att möjliggöra visualisering 
och analys av den data som samlas in. 

I dagsläget har det, utifrån data insamlad med hjälp av RS Production, framkommit att 

tre stoppkategorier som inte tillhör de mest tidskrävande stopporsakerna ibland kan 

vara mycket frekventa. Dessa är kategorierna Mikrostopp, Felorsak okänd och Orsak 

övrigt. Då företaget i dagsläget inte funnit tid eller resurser till att utreda orsaker till 

varför dessa stoppkategorier ibland är frekventa behöver det undersökas. Detta för att 

veta hur de ska hanteras och på sikt kunna minskas. 

Detta arbete utgår från två hypoteser. En hypotes är att mikrostopp går att förebygga 

genom att belysa stopporsaker och de områden där de flesta stoppen inträffar. Den 

andra hypotesen är att kategorierna Felorsak okänd och Orsak övrigt används för ofta. 

Det kan bero på att övriga kategorier som finns tillgängliga inte är tillräckligt 

tillfredsställande vad gäller representation av verkligheten. Detta kan antingen bero på 

att det är för många eller för få kategorier i dagsläget. 
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 Mål 
Projektets huvudsakliga mål är att utreda orsaker till mikrostopp (stopp på maximalt 2 

minuter). Fokus ligger på att undersöka och synliggöra vad det faktiskt är som händer 

under dessa stopp samt hur relevant tidsgränsen är för mikrostoppen. 

Ett sekundärt mål är att se över de kategorier som idag används för registrering av 

stopp i RS Production. Detta för att utreda huruvida kategorierna för produktionsstopp 

behöver utökas eller omarbetas, eller om det skulle vara lämpligt att införa ett 

standardiserat tillvägagångssätt för hantering av kategorierna Felorsak okänd och 

Orsak övrigt. 

Ytterligare ett mål är att försöka ta fram förslag på åtgärds- eller handlingsplaner för 

hantering av driftstoppen i just dessa kategorier. 

 Frågeställningar 
De frågeställningar projektet ger svar på handlar om hur registreringen av stopp görs 

idag, huruvida orsakskategorierna är tillfredsställande samt om mönster finns för 

återkommande stopporsaker som idag registreras som Mikrostopp, Felorsak okänd 
eller Orsak övrigt. 

Projektarbetets frågeställningar lyder: 

• Kan operatörerna beskriva verkligheten med de kategorier som finns i RS 

Production idag? 

• Vilka är de huvudsakliga stopporsakerna för kategorin Mikrostopp? 

• Vilka åtgärder kan vidtas för att minska stopptiden relaterad till stopporsaker i 

kategorierna Mikrostopp, Felorsak okänd och Orsak Övrigt? 

 Avgränsningar 
Detta arbete har koncentrerats på den del i produktionen där det malda kaffet packas i 

folie (se Ordlista) och endast på den lina där maskinen som heter Bosch PKD ingår. 

Utöver PKD:n har hänsyn tagits till brickpackare och palleterare nedströms i flödet, då 

dessa kan orsaka stopp i PKD:n. 

Stopp som orsakas uppströms i flödet, exempelvis om en kvarn eller rost står still vilket 
leder till att det inte finns något kaffe att packas, har inte behandlats. 

De största kategorierna för driftstopp är avgasning, ställtid och rengöring/underhåll. 

Dessa kommer inte att behandlas. 

Inga ekonomiska värderingar beaktas, det vill säga inga eventuella ekonomiska vinster 

eller förluster som kommer av fler eller färre driftstörningar i systemet behandlas eller 
diskuteras. 

Eventuella lösningsförslag som tas fram och presenteras i rapporten kommer inte att 

implementeras och testas i verkligheten. Däremot kommer rekommendationer om 
vidare arbete för Arvid Nordquist att presenteras. 
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 Metod 
Detta kapitel förklarar vilka metoder som används som grund för att svara på 
frågeställningarna och för att uppnå målen. 

En litteraturstudie genomfördes där dels teorier kopplade till produktionsstopp, 

tillgänglighet och underhåll studerades, och dels andra liknande arbeten, framförallt 

andra examensarbeten och vetenskapliga artiklar, gällande driftstopp. Detta för att få 

idéer kring metoder som används för likande arbeten.  

Projektet utfördes till största del som en kvantitativ studie, där insamlade data 

analyserades med hjälp av statistiska metoder. Datainsamling skedde i första hand via 
RS Production, där redan loggade data om driftstopp hämtades. 

Observationer för mikrostopp utfördes vid linan och samtal hölls med operatörer och 

teknisk personal. Detta för att få en bättre bild av verkligheten. Avsikten var framförallt 

att ta reda på orsaken till mikrostopp samt var de inträffade. Detta för att sedan 

sammaställa i tabeller och diagram som i sin tur analyserades för att få fram ett resultat. 

Samtal med operatörer och annan personal genomfördes som ostrukturerade 

intervjuer. Syftet med dessa var dels att få kvantifierbara data framförallt rörande 

mikrostopp, och dels att få mer öppna svar kring arbetsprocesser och huruvida 

operatörerna tyckte att RS Production var användarvänligt. En enkät skickades även ut 

till operatörerna för att få ett bredare perspektiv på hur de uppfattar att systemet, RS 

Production, samt om de själva sett några samband mellan stopporsak och skift eller sort, 
eller övriga samband och kommentarer. 

För att organisera data och ta fram förbättringsförslag användes olika kvalitetsverktyg, 

framförallt De sju kvalitetsverktygen; Datainsamling, Histogram, Paretodiagram, 

Ishikawadiagram, Uppdelning, Sambandsdiagram och, Styrdiagram (se avsnitt Fel! 

Hittar inte referenskälla. nedan). Detta för att kapsla in och bryta ned den data som 

erhållits via datainsamlingen. Detta för att kvalitetssäkra förbättringsförslagen som 

projektarbetet genererar. 
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 Teoretisk referensram 
Den teoretiska referensramen syftar till att lyfta fram teorier om valda metoder för 

arbetet. Nedan presenteras verktyg och teorier som har använts under analysen samt 

till diskussionen. 

 Total Productive Maintenance (TPM) 
Total Productive Maintenance, TPM, är en strategi för att öka den totala effektiviteten 

hos produktionsutrustningen, samt för att utveckla produktionsprocesserna (Bellgran & 

Säfsten s.400). Enligt Ljungberg (2000, s. 8) är ett av målen med TPM ”att förändra 

företagskulturen genom att skapa engagerade medarbetare” vilket görs genom att 

involvera medarbetarna i mindre förbättringsgrupper. Detta ska i sin tur leda till att alla 
slags förluster reduceras och att nollfel uppnås. 

TPM har fått stor uppmärksamhet bland företag, dels då det är relativt konkret och 

enkelt att sätta sig in i och dels för att många företag har uppvisat stora förbättringar 

efter att TPM införts (Ljungberg 2000, s. 11). Hur stora förbättringar som kan uppnås är 

dock beroende av utgångsläget. Lägre utrustningseffektivitet ger bättre möjligheter till 

ökning av effektiviteten (Ljungberg 2000, s.12). Ljungberg (2000) menar att bland 

annat livsmedelsindustrin har god potential för förbättringar genom att införa TPM. 

TPM har tre grundläggande byggstenar (Ljungberg 2000): 

• Uppföljning av driftstörningar 

• Operatörsunderhåll 

• Förbättringsgrupper 

Uppföljning av driftstörningar syftar till att skapa en bild av verkligheten genom att 

fokusera på fakta och mäta kvantifierbara, vetenskapliga enheter (ljungberg 2000). Det 

är även här OEE (Overall Equipment Effectiveness) kommer in, som fokuserar på den 

totala utrustningseffektiviteten och vad som faktiskt produceras i processen, istället för 

vad den teoretiskt bör kunna producera (se avsnitt 3.1.1 nedan). Det är även viktigt att 

de förluster som mäts och synliggörs vid uppföljning av driftstörningar visas för de som 

kan påverka dem (operatörer, reparatörer, produktionstekniker etcetera) (Ljungberg 

2000). 

Operatörsunderhåll syftar till att de som använder och tillbringar mest tid vid 

maskinerna också är de som ska underhålla dem. Det kan ses som ett slöseri att inte ta 

till vara på den erfarenhet och kunskap om utrustningen som ofta finns hos 

operatörerna (Ljungberg 2000). Operatörerna bör därför ta större ansvar för 

renhållning och förebyggande av fel och förslitningar på maskinerna. 

Syftet med förbättringsgrupper inom TPM är att i större utsträckning ta till vara på den 

samlade kompetens och kunskap som ofta redan finns i företaget, för att på ett mer 

effektivt sätt lösa de problem som uppstår. Grupperna ska också bidra till att skapa 

engagerade, motiverade och medvetna arbetare (Ljungberg 2000). 

Inom TPM talas det om de ”sex stora förlusterna” (Ljungberg 2000 s. 22). Dessa är en 
central del inom TPM och utgörs av: 
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1. Utrustningsfel och avbrott 

2. Ställtid och justeringar 

3. Tomgång och småstopp 

4. Reducerad hastighet 

5. Defekter i processen, löpande produktion 

6. Reducerat utbyte, uppstartsförluster 

Utöver dessa finns ett antal andra förluster som kan behöva uppmärksammas. Dessa 

kan vara system-, eller kontrollförluster, samt den mänskliga faktorn (Ljungberg 2000, 

s. 41). Till följd av att olika definitioner och vad som ska räknas som förluster 

presenterats i forskningen har många författare föreslagit en utökning av de 

ursprungliga sex förlusterna i TPM (Bokrantz et al 2016, s.1056). Det talas bland annat 

om 8 och 11 viktiga förluster samt andra faktorer som kan vara viktiga att 

uppmärksamma, till exempel arbetseffektivitet, resursförbrukning och säkerhet 

(Bokrantz et al 2016, s.1056). De sex förlusterna ligger till grund för beräkning av OEE, 

vilket presenters närmre nedan. 

2.1.1 Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

Overall Equipment Effectiveness, OEE, är ett nyckelmått inom TPM men har även blivit 

populärt att använda som ett mer eller mindre fristående effektivitetsmått hos företaget 

som inte implementerat TPM i sin helhet (Ylipää et al 2017 s.129). 

OEE på 100% innebär att utrustning alltid går med rätt hastighet och utan att producera 

enheter som behöver kasseras eller omarbetas, det representerar alltså den maximala 

potentialen en viss utrustning har (Ljungberg 2000, s. 39). För svenska tillverkande 

företag ligger OEE-värdet i genomsnitt på 51,5 % (Ylipää et al 2017, s. 137). Detta är 

något lägre än vad det var i slutet av 1990-talet, då genomsnittet för OEE låg på 55 % 

(Ljungberg 1998, s.507). 

I OEE ingår de tre komponenterna tillgänglighet, anläggningseffektivitet och 

kvalitetsutbyte, dessa har sitt ursprung i de sex förlusterna (se Figur 1 för 

beräkningsmodell). Detta innebär att: 

𝑂𝐸𝐸 = 𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 ∙ 𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 ∙ 𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 

 [2:1] 

Tillgängligheten är den faktiska tid som maskinen är i drift. I ”stopptid” för beräkning av 

tillgänglighet ingår inte bara oplanerade stopp, utan all den tid som maskinen står stilla. 

I den ursprungliga definitionen räknas planerat underhåll inte in i stopptiden vid 

beräkning av tillgänglighet. Detta har på senare tid kritiserats då det kan leda till en 

missvisande bild av tillgänglighet för en specifik maskin (Ljungberg 2000). 
Tillgängligheten beräknas enligt: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑒𝑛 =
𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑 –  𝑠𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑 

𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 𝑡𝑖𝑑
∙ 100  

 [2:2] 

Anläggningseffektiviteten mäter hur effektivt den tillgängliga tiden utnyttjas. Och 
beräknas enligt: 
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𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 =
𝑇𝑒𝑜𝑟𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘 𝑐𝑦𝑘𝑒𝑙𝑡𝑖𝑑 ∙ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙

𝑑𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑑
∙ 100 

 [2:3] 

Kvalitetsutbytet avser hur stor andel av de totalt tillverkade produkterna som är 

korrekta. Kvalitetsutbytet beräknas enligt: 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =
𝑃𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 –  𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑘𝑡𝑎

𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑠𝑎𝑡 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙
∙ 100 

 [2:4] 

 

 

Figur 1. Beräkningsmodell för OEE (efter Nakajima 1992, Bellgran & Säfsten 2005) 

De tre faktorerna som ingår i OEE-måttet har lika stor vikt i den ursprungliga 

definitionen. I en studie som Ylipää et al (2017) utfört, där 94 svenska 

tillverkningsföretag ingick, visade det sig att kvalitetsutbytet generellt var högt och att 

denna komponent i OEE-formeln var den som hade minst påverkan på OEE-värdet (ibid, 

s. 134). Detta kan eventuellt visa att kvalitetsutbytet är mindre viktigt vid beräkning av 

OEE. 

Driftsuppföljning är en central del i TPM (Ljungberg 2000 s. 37) och OEE är framtaget 

för att på ett mer effektivt sätt kunna genomföra och underlätta för denna 

driftuppföljning. 

 Driftsäkerhet 
Driftsäkerhet kan definieras som en produkts, eller ett systems, förmåga att ge hög 

prestation – trots störningar, driftstopp och andra hinder (Johansson 1993 s. 11). För 

att bestämma driftsäkerheten kontrolleras alltså både det tekniska systemet 

(maskinen) och hur snabbt underhållsfunktionen kan åtgärda de fel och störningar som 

inträffar. Driftsäkerhet omfattar även funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 
underhållssäkerhet enligt Figur 2 nedan. 

Begreppet tillgänglighet används ofta som ett sammanfattande mått på ett systems 

driftsäkerhet (Bergman & Klefsjö 2012). Tillgängligheten kan beräknas eller skattas 

med hjälp av olika metoder, till exempel som kvoten av antalet använda enheter genom 
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totala antalet enheter på en viss plats vid en viss tidpunkt, även kallat tillgångkvoten. Ett 

annat sätt att beräkna tillgänglighet är som tillgänglighetskvoten, där klartid, 

funktionstid eller nyttotid anges i nämnaren – detta anger medeltillgängligheten för det 

observerade tidsintervallet (Johansson s. 14). 

 

Figur 2. I driftsäkerhet ingår de tre komponenterna funktionssäkerhet, underhållsmässighet och 
underhållssäkerhet. 

Tillgängligheten går att beräkna på flera sätt, till exempel genom Operativ tillgänglighet 

eller den inre tillgängligheten (Johansson s. 14–15). Mätetalen som används för att 

beräkna tillgängligheten är bland andra MTTF (Mean Time to Failiure), MTTR (Mean 

Time to Repair), MWT (Mean Waitng Time), MTBM (Mean Time Between Maintenance), 

MDT (Mean Down Time) samt MMT (Mean Maintenance Time). Det vill säga observerad 

tid som maskinen är ur drift. Att mäta tillgängligheten för en maskin är viktigt för att 

veta hur pass effektiv produktionen är. 

MTTF är medeltiden för hur lång tid det är mellan stoppen på, exempelvis, en maskin. 

Den anger alltså medeltiden för hur länge maskinen är i drift mellan stoppen. Här vill 

därför en så hög siffra som möjligt uppnås, eftersom det indikerar att maskinen 
fungerar större delen av tiden. 

MTTR anger medeltiden för väntan från det att maskinen är ur drift till dess att den är i 

drift igen. Mätetalet är alltså baserat på alla typer av fel som orsakat driftstopp, både 

lättare orsaker som operatörerna själva kan åtgärda samt större fel som kräver 

reparatörer eller servicepersonal. 

MWT är medeltiden för den väntan som uppstår mellan det att driftstopp har uppstått i 

maskinen och den har larmat, till dess att felet är upptäckt och åtgärd är bestämd, alltså 

inte till dess att felet är åtgärdat. MWT anger alltså reaktionstiden hos operatörerna, 

detta är viktigt eftersom den här tiden oftast är lättast att åtgärda. Mätetalet bör vara så 
lågt som möjligt eftersom maskinen ogärna bör stå still längre stunder. 

MTBM anger medeltiden för längden mellan underhåll. Det beräknas genom kvoten av 

total drifttid och total tid för underhåll. Detta gäller både planerat och oplanerat 
underhåll (Weibull, HBM Prenscia Inc 2013). 
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MDT är medeltiden för de tid som maskinen är ur drift av olika anledningar (Johansson 

s. 15) 

MMT är medeltiden det tar för att underhålla maskinen. Detta gällde både förebyggande 

underhåll men också oplanerat underhåll. Den beräknas genom summan av oplanerat 

underhåll dividerat med förebyggande underhåll under en viss period. 

För att beräkna tillgängligheten används dessa mätetal: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑀𝑇𝑇𝐹

 𝑀𝑇𝑇𝑅 + 𝑀𝑇𝑇𝐹 + 𝑀𝑀𝑇
 

 [2:5] 

 

𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣 𝑡𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑀𝑇𝐵𝑀

𝑀𝑇𝐵𝑀 + 𝑀𝐷𝑇
 

 [2:6] 

 Produktionsstörningar 
Att hantera produktionsstörningar på ett effektivt sätt är en mycket viktig faktor för att 

uppnå hög funktionssäkerhet och tillgänglighet i ett produktionssystem (Bokrantz et al 

2016). För att kunna hantera produktionsstörningar på ett meningsfullt sätt krävs det 

att företaget/produktionsavdelningen har en tydlig definition och bild av vad som ska 

ses som en produktionsstörning i det givna systemet. Ofta är uppfattningen om hur 

störningsmönstret ser ut helt olika från person till person i företaget. Operatörerna kan 

anse att vissa störningar har stor påverkan på systemet, medan mätningar senare visar 

att detta inte är fallet (Ljungberg 1998 s.497). 

Det finns flera olika definitioner på vad en produktionsstörning är. Vad som ses som en 

produktionsstörning varierar dessutom mellan forskning och näringsliv, mellan olika 

företag och även mellan olika avdelningar på samma företag (Bokrantz et al 2016). 

Bellgran och Säfsten (2005, s.393) anger en definition för produktionsstörning som ”ett 

diskret eller avtagande, planerat eller oplanerat avbrott eller förändring under planerad 

produktionstid som kan påverka tillgänglighet, driftsprestanda, produktivitet, säkerhet, 

arbetsförhållanden, miljö osv”. Detta är en direkt översättning av den definition som 

Ylipää (2000, se Bokrantz et al 2016, s.1058) föreslagit. 

I litteraturen finns flera olika förslag på vad som ska ses som en störning i 

produktionen, och det kan som redan nämnts variera mycket mellan företag. Bellgran 

och Säfsten (2005, s. 394) presenterar en sammanställande lista på många av de 
faktorer som räknas som produktionsstörningar i litteraturen: 

• Utrustningsfel/haveri på maskin eller utrustning  

• Handhavandefel  

• Fel på kringutrustning, t ex externa transportsystem  

• Fel på mjukvaror i produktionsutrustningen, t ex PLC-program, robotprogram  

• Omprogrammering  

• Planeringsmisstag  

• Verktygsbyte  
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• Tid för att byta/fylla på (tillsats-) material, (t ex bränsle, skärvätskor, 

svetselektroder)  

• Omställningar  

• Justeringar  

• Förebyggande underhållsåtgärder  

• Rengöring  

• Arbetsplatsmöten  

• Pauser, raster  

• Väntestopp på produkter/material in till stationen/maskinen  

• Följdstopp, stopp i flödet ut från stationen/maskinen  

• Personalbrist  

• Mediafel t ex åska, strömavbrott, spänningstoppar, tryckluft, kylvatten  

• Hastighetsförluster, t ex överskriden cykeltid  

• Kassation eller kvalitetsfel på produkten  

• Incidenter och tillbud 

Företag är ofta mer benägna att klassificera synliga störningar och oplanerade stopp, till 

exempel haverier, som produktionsstörningar än planerade stopp (Bokrantz et al 

2016). Men även har skiljer det sig markant mellan olika företag. 

Småstopp som uppstår då exempelvis en produkt fastnar, en givare ger felaktig signal 

eller skräp kommit i vägen varar ofta mycket kort tid och är snabbt åtgärdade. Eftersom 

dessa stopp är mycket korta är det många företag som väljer att inte rapportera dessa, 

då själva rapporteringen ofta kan ta längre tid (Ljungberg 2000, s.45). Detta gör att 

många företag har en dålig bild av storleken av förluster orsakade av småstopp, men 

där det finns uppföljning har det visat sig att de har en betydande omfattning (ibid.). 

Här har Arvid Nordquist en fördel, då även det som hos dem klassificeras som 

mikrostopp (stopp kortare än två minuter) registreras (se kapitel 4 

Nulägesbeskrivning). Det finns ingen generell standard för hur långa ”småstopp” är, det 

kan variera från några få sekunder upp till 10–15 minuter (Ljungberg 1998). 

När registrering av stopp görs med hjälp av ett datoriserat system menar Ljungberg 

(1998, s. 503) att det måste finnas ett begränsat antal felkoder eller orsaker att välja 

mellan vid inmatning. Måste operatören välja en orsak till stopp innan systemet kan 

startas igen finns det en risk att kod eller orsak väljs godtyckligt om valmöjligheterna är 

för många (ibid.). 

Att samla in information om produktionsstörningar och dess orsaker är inte enbart 

viktigt för arbetet med effektivisering av befintliga system. Genom att ta tillvara på den 

information som samlats in kan även nästa generations produktionssystem förbättras 

och tidigare misstag kan undvikas att upprepas (Bellgran & Säfsten 2005). 

 De sju kvalitetsverktygen 
All data som samlas in inför kvalitetsarbeten måste analyseras, till detta finns sju 

standardiserade kvalitetsverktyg, ofta kallade De sju förbättringsverktygen eller De sju 

kvalitetsverktygen. Det huvudsakliga syftet när verktygen togs fram var att de skulle 

vara enkla att använda men ändå ge relevanta utdata (Bergman & Klefsjö s. 243). I de 
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allra flesta fall väljs ett eller några av verktygen ut, beroende på vilken typ av utdata 

som önskas. De sju förbättringsverktygen är: 

• Datainsamling 

• Histogram 

• Paretodiagram 

• Ishikawadiagram 

• Uppdelning 

• Sambandsdiagram 

• Styrdiagram 

Nedan beskrivs de sju kvalitetsverktygen kort, samt ett antal andra kvalitetsverktyg 
som kan användas vid kvalitetsarbete. 

2.4.1 Datainsamling 

Datainsamling anses vara det viktigaste steget i ett förbättringsarbete, eftersom det är 

viktigt att ha ett starkt beslutsunderlag som belyser den aktuella frågan. Det är därför 

viktigt att veta i vilket syfte data samlas in och hur det ska analyseras innan 

datainsamlingen påbörjas (Bergman & Klefsjö s. 244). 

2.4.2 Histogram 

Histogram är diagram som visar stora mängder data. De kan se lite olika ut och de kan 

presentera olika saker, till exempel livslängd eller antal. Ofta presenteras histogrammen 

som ett stapeldiagram där andelen mätvärden representeras av en rektangel och antal 

observationer, i detta fall blir arean av alla staplar lika med ett (Bergman & Klefsjö s. 

247–248). 

2.4.3 Paretodiagram 

När kvalitetsförbättringar genomförs är en vanlig insikt att det ofta finns mer än ett 

problem som behöver åtgärdas. Det kan dock vara svårt att veta vilket av problemen 

som bör åtgärdas först. Detta kan ett Paretodiagram hjälpa till att reda ut. 

Diagrammet visar ett stapeldiagram, där varje stapel speglar antalet defekter. Skalorna 

på höger och vänster sida anger till exempel antal defekta enheter samt andel defekta 

enheter. Men hjälp av detta kan det utläsas hur stort antal, givet hur stor andel av 

defekter en och samma process eller maskin ger och på så vis kan slutsatser dras om 

vilket problem som bör åtgärdas först (Bergman & Klefsjö s. 251). 

2.4.4 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram kallas även Orsak-verkan-diagram eller Fiskbensdiagram. I 

diagrammet beskrivs först i grova drag vilka orsaker som kan ge upphov till ett visst 

kvalitetsproblem. Därefter fokuseras arbetet på en av dessa orsaker och försöker bena 
ut mer information kring uppkomsten av orsakerna (Bergman & Klefsjö s. 252). 

2.4.5 Uppdelning 

Finns data från flera olika håll, till exemplen flera olika maskiner, måste dessa data delas 

upp i delgrupper för att analyseras på olika håll. Detta för att ta reda på olika orsaker till 

variationer i systemet/driften etcetera. Det kan vara lämpligt att använda histogram för 
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detta, om histogrammen skiljer sig mycket åt har troligen en variation hittas och kanske 

en orsak till kvalitetsproblemet (Bergman & Klefsjö s. 256). 

2.4.6 Sambandsdiagram 

Motsatsen till uppdelning är ett sambandsdiagram, här visas istället hur samband 

mellan olika parametrar kan vara en god grund till en förbättringsåtgärd. 

Sambandsdiagrammen görs ofta i flera serier för att belysa samband mellan flera olika 

parametrar. Exempel på parametrar kan vara hårdhet och temperatur (Bergman & 

Klefsjö s. 257). Genom att bevaka en processparameter istället för en färdig produkt kan 

det snabbt ses var variationen finns och det går snabbare att åtgärda eventuella fel 

(Bergman & Klefsjö s. 258). 

2.4.7 Styrdiagram 

Genom att illustrera data grafiskt är det lättare att förstå och tolka resultatet. 

Styrdiagram används ofta till just detta, då det kan visa förändringen som en funktion av 

tiden. Tanken är att med jämna mellanrum ta ut ett antal enheter ur flödet och mäta 

kvalitetsmåttet på dessa. All denna data vägs sedan samman till ett medelvärde och kan 

ritas upp i ett diagram, här används med fördel ett punktdiagram där det sedan ska vara 

möjligt att avläsa om en förändring har skett i processen. Styrdiagrammet mäter om en 

process är stabil samt ger tydliga signaler på om något i processen är avvikande 
(Bergman & Klefsjö s. 259–260). 
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 Nulägesbeskrivning 
I detta kapitel beskrivs först Arvid Nordquist kort. Därefter ges en beskrivning av 

paketeringsprocessen för kaffet samt en beskrivning av hur driftstopp registreras med 

hjälp av RS Production. 

 Arvid Nordquists kaffe 
Arvid Nordquist tillverkar många olika sorters kaffe. De har över 35 olika sorters bönor 

i sina system och det är en noggrann avvägning av varje sort som gör att kaffet får den 

rätta karaktären. Bönsorterna och blandningarna måste varieras mellan säsongerna för 

att kaffet alltid ska smaka likadant. Detta på grund av att bönorna inte alltid har samma 

karaktär beroende på årstider. Olika rostningstider och avgasningstider spelar också in 
gällande kaffets smak. 

I Arvid Nordquists fabrik tillverkas flera olika sorters kaffe, både malet och hela bönor. 

De har fyra olika paketeringslinor, en för hela bönor, en för småpåsar och två för malt 

kaffe. Uppbyggnaden av PKD-linan har varit förebild för linan vid den nyare PKS:n som 

startades upp i slutet på 2018. Här packas nu de ekologiska sorterna med få undantag. 

De olika sorterna rostas och mals på olika sätt, vilket märks när det kommer till 

paketering av det malda kaffet. Kaffebönor som är mörkrostade genererar högre paket 

då kaffebönan sväller under rostningen, detta gör att den malda bönan får större volym 

och blir spretigare (som en snöflinga) än de mellanrostade bönorna (enligt personal på 

AN). En kaffesort (Kok) är mer grovmald, vilket bidrar till något tjockare paket. På 

grund av dessa storleksdifferenser mellan paketen måste maskinen ställas om under 
byte av sort för paketeringen. 

Arvid Nordquist arbetar efter 3-skift vid packningsmaskinen (PKD:n). Operatörerna 

roterar mellan dag-, eftermiddag- och helgskiften. Utöver detta finns även ett nattskift, 

detta är dock separat från de övriga med egen personal. Dagskift är 06.00–14.00 och 

eftermiddagsskift 14.00–23.00 måndag till fredag. Nattskiften går natt mot måndag till 
natt mot torsdag, 23.00–06.00. Helgskiften går under lördag och söndag, 06.00–18.00. 

Ett antal gånger per år stänger fabriken ner under en period på en till två veckor, där 

tillverkaren av maskinerna (Bosch) kommer och gör ett större underhåll av maskinerna. 

Under denna period sker alltså ingen produktion. Detta för att kvalitetssäkra 

maskinerna och undvika haverier. Maskinerna synas även för kommande reparationer, 

allt behöver inte göras omgående utan ibland kan vissa saker skjutas upp till nästa 

underhållsperiod. Vissa saker kan dessutom AN:s tekniker åtgärda själva vid ett senare 

tillfälle. 

 Paketeringsprocessen 
Förpackningen av malet kaffe görs i PKD:n. Hit levereras kaffet via ett antal olika silos 

som är kopplade till PKD:n och kvarnarna. En av dessa silos rymmer cirka 2500 kilo 

malet kaffe (beroende på sort), vilket motsvarar 5000 paket kaffe. Varje silo töms ut helt 

och hållet innan nästa tar vid, vilket genererar ett stopp vid byte av silo. Efter att den 

sista silon är slut byter de sort. Under varje sortbyte är det flera inställningar som ska 
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göras på linan. Är det ett bredare paket måste banorna breddas (och smalas av om fallet 

är det omvända) och höjd samt vikt måste i vissa fall ställas om. 

Vid PKD:n börjar processen med att kaffepaketen tillverkas, i dagsläget produceras 115 

paket per minut. I början av maskinen sitter en stor rulle med paketeringsfolie som viks 

och svetsas till färdiga paket i maskinen. De vikta paketen blir sedan stegvis fyllda med 

kaffe samtidigt som de vägs. Paketen fylls på i fyra steg och mellan varje steg vibreras 

paketen och efter sista steget pressas kaffet ned för att minska andelen luft i paketet. 

När paketet är fyllt leds de in i en av flera vakuumkammare. Här vakuumförpackas 

kaffet i paketeringsfolien, för att tillse att så mycket luft som möjligt är borta. Detta för 

att kaffet ska behålla sin smak så länge som möjligt. I vakuumkammaren sitter även 

svetsbackar som försluter paketen även i toppen. 

När paketet kommit ut ur vakuumkammaren kontrolleras det med hjälp av avkännare 

från alla håll, samt får en tejpbit på toppen. Efter detta leds alla paketen upp på ett 

transportband (serpentinbanan) som tar cirka fyra minuter, detta för att se om något av 

paketen eventuellt läcker kaffe eller inte sluter tätt och blir luftfyllt. I slutet av bandet 

finns en mjukavkännare som puttar ut luftfyllda paket. 

Serpentinbanan leder till en brickpack där de färdiga kaffepaketen packas på en bricka i 

papp. Därefter åker de vidare på ett transportband. En del av dem plastas in, för att 

sedan lastas på pall. De brickor som inte plastas skickas vidare till en robot. Denna robot 

packar om pallarna efter kundorder. Detta kan göras med upp till tre olika sorter på 

samma pall, och lastas antingen på helpall eller halvpall. I Figur 3 nedan presenteras ett 

förenklat flödesschema för hela packprocessen. 

 

Figur 3. Förenklat flödesschema för paketeringsprocessen från det att paket viks tills de packas på pall 

På det sättet flödet är organiserat idag finns inga buffertar efter det att det malda kaffet 

lämnar silo. PKD:n och brickpacken är direkt sammanlänkade via serpentinbanan, vilket 

gör att ett stopp i brickpacken leder till att PKD:n stannar. Om stoppet däremot sker i 
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PKD:n kan brickpacken fortsätta arbeta tills dess att de kaffepaket som hunnit ut på 

serpentinbanan tagit slut. 

 Registrering av stopp 
Under drifttiden finns två operatörer på plats runt paketeringsmaskinen, med undantag 

för matpauser eller toalettbesök och tillfällen då någon tillfälligt kan behövas i en annan 

del av fabriken. Detta, sammantaget med att större delen av processen är 

automatiserad, gör att reaktionstiden vid stopp ofta är kort. 

Vid PKD:n finns en dator med RS Production aktivt. I programmet kan allt från 

driftstopp till kassationer och OEE registreras och avläsas. När stopp i maskinen 

registreras kan operatören välja mellan flertalet alternativ till stopporsaken. I 

programmet är stopporsakerna indelade i mappar som korresponderar till de olika 

delarna av paketeringslinan (se Bilaga 1. Orsakskategorier). Det är organiserade i ett 

träd med huvudmappar med undermappar, där undermapparna i sin tur kan innehålla 

antingen ytterligare mappar eller rena orsakskategorier. Till exempel innehåller 

huvudmappen Huvudmapp PKD bland annat undermappar för Serpentiner & 

transportbanor, och Brickpackar. Därefter tillkommer ytterligare underkategorier för 

alla mappar, vilka operatörerna använder för att registrera stopporsaken. Många av 

dessa undermappar innehåller samma felorsaker, men är då knutna till olika maskiner 

eller delar i flödet. 

Det finns även en huvudmapp som heter Övrigt, under denna mapp hamnar avsevärt 

många dubbletter av kategorier som redan finns i undermapparna under Huvudmapp 

PKD. Här finns även kategorin Mikrostopp som inte är knuten till något specifikt 

område på linan. 

När PKD:n stannar känner RS Production av detta och börjar automatiskt registrera 

stoppet som Okategoriserat. Stopporsaken kan till exempel vara rengöring eller 

materialpåfyllnad. När felet eller orsaken till stoppet är åtgärdad startas maskinen igen, 

och felet kategoriseras av operatör. Det händer dock att maskinen stannar av orsaker 

som inträffar mer sällan, dessa registreras då som Felorsak okänd. I detta fall måste 

operatören manuellt skriva in orsaken i systemet, vilket såklart tar extra lång tid. 

Operatören kan när som helst gå in i systemet och ändra orsak till registrerade stopp. 

Kategorin Mikrostopp utgörs av stopp som varar i högst två minuter. Stopporsakerna i 

denna kategori är även de mer eller mindre okända, då operatören inte behöver ange 

någon orsak till stoppet. Detta kan vara problematiskt vid analys vid ett senare tillfälle. 

Systemet registrerar dessa korta stopp automatiskt för att operatören inte ska behöva 
logga något i datorn. Detta för att förenkla för operatörerna. 

  



16 
 

  



 

17 
 

 Genomförande 
I detta kapitel beskrivs den process och de steg som tagits i arbetet kopplat till de 
metoder som bestämdes i uppstarten av projektarbetet. 

 Data från RS Production 
Arvid Nordquist använder programmet RS Production för registrering av stopp sedan 

2017, därför finns redan en mängd data tillgänglig. Den data som ansågs relevant inom 

ramen för detta projekt exporterades till Microsoft Excel för att lättare kunna utföra de 

analyser av data som krävdes. Data som laddades ned omfattar tidsperioden februari 

2018 till och med februari 2019 och stoppkategorierna Felorsak okänd, Mikrostopp, 

samt Orsak övrigt. Anledningen bakom valet av tidsperiod är att det i RS Production 

fanns ett val att visa ”senaste 13 hela månader”, samt att ett större dataunderlag 

önskades. De filer som hämtades innehåller information om stoppens start- och sluttid, 

artikelnamn och –nummer, skift, stoppens längd samt orsakskategori, se Tabell 1 nedan. 

I tabellen visas ett utdrag från filen med Mikrostopp. Data för Felorsak okänd och Orsak 

Övrigt ser likadan ut, bortsett från annan orsak under ”stopporsak” samt att dessa två 

även har en kommentar. 

Tabell 1. Utdrag av data som hämtades från RS Production. Här visas kategorin mikrostopp. 

Mätpunkt Artikelnamn Artikelnr Skift Starttid Sluttid Total 
stopptid 

Total 
stopptid 
in hours 

Stopporsak 

Bosch PKD  Gran Dia 
500g PKD 
DVH 

1231 Dag 2019-02-28 
12:13 

2019-02-28 
12:14 

00:00:58,5 0,02 Mikrostopp 

Bosch PKD  Gran Dia 
500g PKD 
DVH 

1231 Dag 2019-02-28 
10:25 

2019-02-28 
10:26 

00:01:06,1 0,02 Mikrostopp 

Bosch PKD  Gran Dia 
500g PKD 
DVH 

1231 Dag 2019-02-28 
09:48 

2019-02-28 
09:48 

00:00:05,2 0 Mikrostopp 

Bosch PKD  Gran Dia 
500g PKD 
DVH 

11231 Dag 2019-02-28 
09:47 

2019-02-28 
09:48 

00:00:35,8 0,01 Mikrostopp 

Bosch PKD  Gran Dia 
500g PKD 
DVH 

11231 Dag 2019-02-28 
09:41 

2019-02-28 
09:42 

00:00:54,3 0,02 Mikrostopp 

 

En stor mängd rådata hämtades från RS Production, till exempel innehåller Excel-filen 

med mikrostopp över 20 000 rader, och det finns ingen möjlighet att presentera denna 

data i sin helhet i denna rapport. 

 Observationer 
För att få bättre förståelse, dels för processen och dels för de driftstopp AN har i sin 

produktion, genomfördes observationer vid den aktuella linan (Bosch PKD) vid sju 

tillfällen. AN har som tidigare nämnts dag-, eftermiddag-, natt- och helgskift, i detta 

arbete har dock endast observationer gjorts under dag- och eftermiddagsskift. Varje 
observationspass var ungefär lika långt, för att få en mer rättvisande bild av stoppen. 
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Observationerna genomfördes för att logga vad som faktiskt orsakade mikrostoppen i 

maskinen. Stoppen registrerades som vanligt i RS Production och med hjälp av detta 

kunde klockslag, stopptid och stoppkategori styrkas i loggningen av mikrostoppen. 

Utöver denna information tillades orsak till stopp samt område på linan där incidenten 

inträffade (se Tabell 2 nedan, samt Bilaga 2. Data från observationer). Informationen 

kring var och vad som inträffade kompletterades med hjälp av korta frågor till 

operatörerna. Detta moment utfördes således med hjälp av operatörer på plats som 

åtgärdade problemen. 

Tabell 2. Utdrag ur den tabell som användes för datainsamling vid de observationstillfällen som genomfördes. Tabell 
med fullständig data finns i bilaga 2. 

Start kl Åtgärdat kl Stopptid [s] Orsak Del av linan/maskin Kommentar 
Sommar (artikelnr 1262) 4/4  

10:26 10:26 10 Paket välte Serpentinbana  
12:16 12:17 60 Sladd till svetsback Vakuumkammare  

 

Utöver den information som direkt rörde mikrostopp gjordes även iakttagelser och 

anteckningar om längre stopp samt hur operatörerna arbetade. Även processerna och 
systemets uppbyggnad studerades. 

 Samtal och enkäter 
För att få djupare förståelse och bättre insikt i processen samt de registrerade stoppen i 

RS Production skickades en enkät ut till operatörerna som arbetar med PKD:n. Detta för 

att få en inblick i hur operatörerna upplever hur det är att arbeta med systemet samt för 

att få ett bredare perspektiv till vilka stopp som är mest frekventa kontra kaffesort, 

arbetsteam eller andra samband. Enkätfrågor och svar finns presenterade i Bilaga 3. 

Enkät och enkätsvar. Tyvärr var svarsfrekvensen på enkäten inte så hög som önskat, 
vilket befarades redan innan den skickades ut. 

Samtal med operatörer skedde kontinuerligt, framförallt under observationerna där det 

fanns möjlighet att ställa frågor om bland annat användarvänlighet och huruvida de 

upplevde att mikrostoppen hängde ihop med andra faktorer. 

 Sammanställning av data 
För sammanställningen av data har Microsoft Excel utnyttjats. För att genomföra 

analysen har insamlade data presenterats i olika diagram. Här användes olika 

kvalitetsverktyg som Histogram och Paretodiagram (se avsnitt 2.4.2 och 2.4.3). Detta för 
att lättare kunna visualisera insamlade data och kunna dra slutsatser utifrån det. 
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 Analys 
Majoriteten av den data som analyserats är hämtad från RS Production. Analys av denna 

kompletteras med och data från observationer av driftstopp på den aktuella linan, samt 

med information från enkätsvar från operatörerna. Resultatet av analysen presenteras 
sedan i kapitel 7. 

 Mikrostopp 
All data som presenteras i avsnitt 5.1.1 är insamlad under perioden februari 2018 till 

och med februari 2019. Observationer utfördes under sju tillfällen i april och maj 2019, 
enkäterna skickades ut till operatörerna under samma period. 

5.1.1 Analys av data från RS Production 

Under den angivna perioden var medellängden på ett mikrostopp 49,9 sekunder (n=20 

060). De flesta mikrostopp var mellan 30 och 40 sekunder långa, vilket syns i 

histogrammet nedan (Figur 4). Av de mikrostopp som ingår i datasetet har 66 % en 

stopplängd på upp till och med en minut. 

 

Figur 4 Stopptider för PKD. Första stapeln visar 0–10 sekunder, nästa 10–20 sekunder osv. i intervall om 10 sekunder, 
upp till 2 minuter 

Diagrammet (Figur 5) visar totalt antal stopp under de 13 månader som data hämtats 

från. Under juli och december hade fabriken stängt för underhåll och/eller semester. 

Vilket återspeglas i att dessa två staplar är något kortare än de flesta andra. 

Anledningen till att staplarna i augusti och september är avsevärt mycket högre än 

många andra är okänd. Det skulle kunna bero på lite fler handhavandefel som en 

konsekvens av ledigheten under juli månad. Efter diskussion med personal kunde ingen 
direkt anledning fastställas. 
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Figur 5. Här är ett histogram för antal mikrostopp per månad under de 13 månader som projektgruppen valde att 
hämta data från RS Production. Färgerna visar vilket skift som haft flest stopp under månaden 

Nedan presenteras ett diagram (Figur 6) som visar hur många stopp per kaffesort som 

skett under perioden. Staplarna är organiserade efter sort och som synes har flest 

mikrostopp inträffat då de packat Mellankaffe med de olika artikelnumren (tre stycken). 

Anledningen till att staplarna för Mellankaffe är avsevärt mycket högre än de andra 

beror på att sorten tillverkas i mycket större mängd. Som parallell kan vi se att 

Sommarkaffet, som tillverkas i begränsad upplaga varje år, har en väldigt liten stapel. 

 

Figur 6. Diagrammet visar antal stopp per sort för februari 2018 till och med februari 2019. 

Figur 7 visar hur många mikrostopp som inträffade under perioden. Här ska hänsyn tas 

till att det endast inträffar två helgskift samt fyra nattskift per vecka. Dag- och 
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eftermiddagsskiften inträffar däremot fem gånger per vecka. Helgskiften har här lägst 

antal stopp jämfört med de andra tre skifttyperna. Detta ska med största sannolikhet 

förstås mot bakgrund av att antal helgskift varit färre under den studerade perioden. Att 

nattskiften har ungefär lika många stopp som dag- och eftermiddagsskiften är däremot 
något förvånande. Anledningen till detta diskuteras längre fram i rapporten. 

 

Figur 7. Antal stopp per skift 

I diagrammet i Figur 8 nedan är mikrostoppen uppdelade på arbetade timmar under 

skiften för perioden. Detta för att få en mer rättvis bild, eftersom helg- och nattpassen 

har färre arbetade timmar totalt. Här avläses att nattskiften har fler stopp per timme än 

de andra tre skiften, som är relativt jämna. Dagskiftet har 2,7 stopp per timme, 

nattskiftet har 3,3 stopp, under eftermiddagsskiftet är det 2,6 stopp per timme och 

helgskiftet har 2,7 stopp. 

Utifrån dessa siffror syns att helgskiften har ungefär lika många stopp per timme som 

dag- och eftermiddagsskiften, däremot är det fler stopp per timme på natten. Även här 

går det att dra slutsatsen att färre stopp sker på helgen, eftersom antal timmar är färre 
totalt sett. 
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Figur 8. Diagrammet visar antal stopp per schemalagd timme på de olika skiften. 

Diagrammet i Figur 9 är ett sambandsdiagram (se avsnitt 2.4.6) som syftar till att visa 

hur många stopp det har varit på de olika sorterna i parallell till hur många kilogram 

kaffe som packats under 13 månader. Antal stopp följer antal packat kilogram kaffe 

ganska jämnt med undantag för Kok som har märkvärt fler stopp per antal ton packat 
kaffe. 

 

Figur 9. Antal stopp visas som staplar medan linjen visar antal packat kilo. Båda diagrammen ör uppdelade per sort för 
att åskådliggöra skillnader. Data är hämtad från samma 13 månader som ovanstående tabeller. 
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För att få ytterligare ett perspektiv på mikrostoppen slogs antal stopp ut på antal ton 

paketerat kaffe per sort. Resultatet av detta redovisas i Figur 10 och Figur 11 nedan. Här 

framkom att de tre sorter som har flest stopp per ton kaffe är Eco (artikelnummer 

11243), Kok (artikelnummer 1288) och Festivita (artikelnummer 11230) (se Figur 10). 

Andra sorter som har relativt hög andel stopp per ton kaffe är Solid, Fransk, Wanyama 

och Pressiado. Festivita, Fransk, Wanyama och Pressiado har en mörkare rostning, 

vilket innebär att dessa paket blir något högre. Kok har också en något annorlunda form 

på paketen, det är lägre och tjockare än de andra paketen på 500 gram. De ekologiska 

sorterna är endast 450 gram, de mörkrostade sorterna är lika stora som Mellankaffe 

men Blond, som är ljusrostad, är längre än de andra paketen. I RS Production finns inga 

mikrostopp registrerade för Fransk (Lidl) 11292 och Sommar 11262. Vad detta beror 

på har inte bekräftats, men förmodligen går dessa två ej till roboten för ompackning. 

 

Figur 10. Diagrammet visar antal mikrostopp per packat ton kaffe av varje kaffesort och artikelnummer. 

Paretodiagrammet i Figur 11 visar hur många stopp varje sort hade i snitt under 

perioden, men också hur stor andel av alla stopp som sorten bidrog till procentuellt. 

Diagrammet visar att som Eco som bidrog till flest antal stopp per packat kilo kaffe 
genererar cirka 10 % av alla stopp totalt. 

I detta fall genererar dock inte 20 % av kaffesorterna 80 % av stoppen. Detta kan bero 

på att sorterna är uppdelade efter artikelnummer, vilket innebär att samma sort 

förekommer upprepade gånger i diagrammet. Det kan också bero på att Eco tillverkas i 

avsevärt lägre mängd en många andra sorter. 

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A
m

ig
as

 1
2

5
3

B
lo

n
d

 1
2

5
6

Ec
o

 1
1

2
4

3

Ec
o

 1
2

4
3

Fe
st

iv
it

a 
1

1
2

3
0

Fe
st

iv
it

a 
1

2
3

0

Fr
an

sk
 (

Li
d

l)
 1

1
2

9
2

Fr
an

sk
 (

Li
d

l)
 1

2
9

2

Fr
an

sk
 1

1
2

9
0

Fr
an

sk
 1

2
9

0

G
ra

n
 d

ia
 1

1
2

3
1

G
ra

n
 d

ia
 1

2
3

1

G
ra

n
 d

ia
 1

2
9

5

K
o

k 
1

2
8

8

M
el

la
n

 1
1

2
5

8

M
el

la
n

 1
2

5
8

M
el

la
n

 1
2

8
9

P
re

ss
ia

d
o

 1
2

9
8

R
ek

o
 1

1
2

4
4

R
ek

o
 1

2
4

4

So
lid

 1
2

5
0

So
m

m
ar

 1
1

2
6

2

So
m

m
ar

 1
2

6
2

Sv
e

a 
1

1
2

9
1

Sv
e

a 
1

2
9

1

W
an

ya
m

a 
1

2
3

9

A
n

ta
l s

to
p

p

Antal mikrostopp/ton packat kaffe

stopp/ton



24 
 

 

Figur 11. Paretodiagrammet visar antal mikrostopp per packat kilo kaffe och andelen stopp per sort. 

5.1.2 Analys av data från observationer 

Totalt registrerades 65 mikrostopp under observationstillfällena. Vid några tillfällen 

registrerats ett mycket litet antal stopp, till exempel under Mellan (artikelnr 1289) 11/4 

där endast ett stopp registrerats (se Bilaga 2. Data från observationer). Anledning till 

detta är att det vid dessa tillfällen förekommit flertalet längre stopp, så som 

städning/rengöring, större haverier nedströms i flödet och brist på malet kaffe. 

Den genomsnittliga stopplängden för de mikrostopp som registrerades var 55,7 

sekunder (n=65). Detta är något högre än genomsnittet beräknat i avsnitt 5.1.1 ovan, 

vilket ligger på 49,9 sekunder. Även i histogrammet nedan (Figur 12) syns att 

mikrostoppen under observationerna var något längre än de i data hämtad från RS 

Production, jämför med Figur 4 ovan. Förmodligen är medellängden beräknad på data 

från RS Production mer representativ. 

Den vanligaste orsaken till mikrostopp under observationerna var silobyte (tolv 

stycken), följt av att paket fastnar i brickpacken (åtta stycken) och övriga problem i 

brickpacken (fem stycken), se Figur 13 nedan. En del stopp gick inte att få fram orsak 

till, främsta anledningen till detta var antingen att operatörerna inte hade tid att svara, 

eller att de själva inte visste. Dessa är markerade med ”?” i diagrammen nedan och 

tabellen i Bilaga 2. 
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Figur 12. Histogram över stopplängd för de mikrostopp som inträffade under observationerna. Första intervallet är 0–10 
sekunder, andra 10–20 och så vidare upp till två minuter (n=65). 

 

Figur 13. Här visas de orsaker till mikrostopp som registrerades under de observationer som genomfördes (n=65).  

I Tabell 3 är samma data som i diagrammet ovan redovisat, med den totala 

stopplängden för varje kategori tillagd. De stopporsaker som tog mest tid i anspråk är 

Silobyte följt av Paket fastnar och Strul i brickpack. Med “strul i brickpack” avses sådana 

stopp som inte direkt kan hänföras till de mer specificerade kategorierna, så som “paket 

fastnar”. De stopp som ingår här är till exempel då operatören stannat brickpacken av 
andra anledningar. 
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Tabell 3. Tabellen visar antal stopp samt total stopptid för varje orsak.  

Orsak Antal stopp Summa Stopptid maskin [tt:mm:ss] 

? 4 00:03:37 
Brickor 1 00:00:44 
Brickor, påföljd sortbyte 1 00:00:45 
Byte plast 4 00:04:42 
Fyller för lite kaffe 1 00:00:21 
Fyller för mycket kaffe 1 00:01:00 
För högt paket 2 00:01:00 
Justering packfolie 4 00:02:16 
Kontroll 1 00:00:44 
Kontrollstopp 1 00:00:45 
Lufttryck dåligt i etikettskrivaren 2 00:01:29 
Matade ingen bricka 1 00:00:45 
Mjukavkännare 1 00:00:43 
Paket fastnar 8 00:07:39 
Paket välte 4 00:02:38 
Pallastare 1 00:00:45 
Plastning 1 00:01:50 
Plastning/brickpack 2 00:01:30 
Problem m folie 3 00:01:34 
Silobyte 12 00:14:53 
Skräp (folie) i paketvikare 1 00:00:31 
Sladd till svetsback 1 00:01:00 
Slut på brickor 1 00:01:11 
Strul i brickpack 5 00:05:57 
Vält paket 2 00:01:58 
Totalsumma 65 01:00:17 

 

Utöver fel som leder till mikrostopp registrerades, under observationerna, även var på 
linan, vilken maskin eller del av maskin, dessa inträffade. Denna information 

presenteras i diagrammet nedan (Figur 14). Flest stopp sker på grund av incidenter vid 
brickpacken, 19 stopp registrerades här. Det som oftast orsakar stopp är paket som 
fastnar eller välter i inmatningen (se Bilaga 2. Data från observationer). 

En annan stor anledning till stopp är silobyte. Det finns en särskild kategori för detta om 

stoppet överstiger 2 minuter. Om paketeringsprocessen flyter som den ska, det vill säga 
att inga längre stopp inträffar, tar det cirka 45 minuter att tömma en av de silos som är 

kopplade till PKD:n. Detta innebär att det blir stopp minst en gång i timmen på grund av 
silobyte. 
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Figur 14. Här visas var på linan eller i PKD stoppet härstammade från (n=65). 

I Tabell 4 och Figur 15 redovisas antal stopp per del av linan/maskin och den totala tid 

dessa stopp varade. De stopp som orsakas av problem vid brickpacken och till följd av 
silobyte är i genomsnitt cirka en minut långa (1,02 respektive 1,2 minuter). 

Tabell 4. Tabellen visar antal stopp samt total stopptid för den del av linan/maskin där stoppen inträffade.  

Del av linan/maskin Antal stopp Summa Stopptid maskin [tt:mm:ss] 

Brickpack 19 00:19:22 
Silo 12 00:14:53 
Folieinmatning 7 00:03:50 
Krympugn 5 00:06:32 
Serpentinbana 4 00:02:27 
? 3 00:02:01 
PKD 2 00:01:00 
Efter vakuum innan tejp 2 00:01:17 
Kaffefyllare 2 00:01:21 
Etikettskrivare 2 00:01:29 
Krympugn/brickpack? 2 00:01:30 
Paketvikare 1 00:00:31 
Vakuumkammare 1 00:01:00 
Mjukavkännare 1 00:00:43 
Pallastare 1 00:00:45 
Efter brickpack 1 00:01:36 
Totalsumma 65 01:00:17 
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Figur 15. Staplarna visar antalet stopp vid respektive del av lina eller maskin, medan linjen visar den totala 
stopplängden för dessa. 

En sak som iakttogs under observationerna var att många mikrostopp inträffade strax 

efter att maskinen hade startat efter ett längre stopp. Särskilt gällande sortbyten eller 
städning, när maskinen var avstängd i mer än 20 minuter.  

5.1.3 Analys från samtal och enkäter 

Informella samtal har hållits med operatörer främst i samband med observationer vid 

PKD:n men också under raster. Under dessa samtal framkom det att silobyte och 
problem vid brickpacken var det som oftast orsakade mikrostopp. Vid ett tillfälle hölls 

en rundvandring i fabriken, där fanns även tillfälle att ställa frågor om saker som rör 
PKD:n och paketeringen av det malda kaffet. 

Enkäterna som skickades ut fick dessvärre knapphändigt med svar, men analys kommer 
ändå att ske på de svar som kom in. Totalt inkom fem svar (se Bilaga 3. Enkät och 

enkätsvar) och på många av frågorna svarade operatörerna väldigt lika. Om detta beror 
på att de satt tillsammans när de svarade på frågorna, eller om de tycker lika har tyvärr 
inte framkommit. 

De punkter där operatörerna vart helt överens handlar om vad som orsakar stoppet, var 

på linan det inträffat och vilken kaffesort som orsakar flest stopp. Detta kan även 
styrkas av observationerna (se avsnitt 5.1.2). När det sedan kommer till handhavandefel 

tycker ingen av operatörerna att det är brist på struktur eller handhavandefel som 
orsakar mikrostoppen. Däremot tror 40% av dem att en del stopp går att förebygga 

genom proaktivt arbete men det är svårt att göra något på operatörsnivå. En operatör 
svarade att många mikrostopp skulle kunna förebyggas om PKD:n inte stannade så fort 

det blev stopp i brickpacken. Ofta åtgärdas problemen snabbt, men de förlorar mycket 
drifttid på grund av att PKD:n stannar.  
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Operatörerna är nöjda med strukturen på RS Production och de flesta tycker att det är 

lätt att navigera och hitta en passande kategori samt har koll på vilka kategorier som 
finns i programmet. De flesta tycker även att det är bra att programmet används men en 
person saknar feedback på hur det används för att förbättra produktionen.  

5.1.4 Sammanfattning analys mikrostopp 

Flest antal mikrostopp sker för Mellankaffe, detta på grund av att det tillverkas i störst 

volym. Figur 10 visar antal stopp per packat ton kaffe, här syns att Eco och Kok 

genererar flest stopp. Medellängden för mikrostopp är 49,9 sekunder och 66% av alla 
stopp under angiven period är under en minut. 

Med utgångspunkt från att Mellankaffe ses som standardstorlek orsakar 

storleksdifferenser på paketen flest antal stopp per packat ton kaffe. Det vill säga att de 

mörkrostade sorterna, som blir lite högre än Mellankaffet, orsakar fler stopp. Även 

Kokkaffet, som genererar rundare paket bidrar till fler stopp på linan.  

Silobyte och Brickpacken orsakar de flesta mikrostoppen. I Brickpacken är den största 

anledningen till stopp att kaffepaketen fastnar i utmatningen till brickan. Det är också 

många paket som välter mellan serpentinbanan och brickpacken. Detta bekräftas även 

av operatörernas enkätsvar. Stopp för silobyten är svåra att frånkomma i och med att de 
vill tömma en silo helt innan nästa påbörjas. 

En fråga i enkäten rörde även kategorin Felorsak okänd och hur den används. 

Operatörerna verkade vara ganska splittrade i den här frågan och svarade väldigt olika. 
Detta kan bero på att kategorin är otydligt formulerad och att informationen kring vad 
kategorierna innebär inte uppdaterats till operatörerna på länge. 

 Felorsak okänd 
All data som presenteras nedan är insamlad under perioden februari 2018 till och med 
februari 2019. Totalt antal stopp under perioden var 909 stycken.  

Det syns tydligt i Figur 16 att flest antal stopp där alternativet Felorsak okänd väljs 

inträffar på natten. Helgskiften däremot är väldigt mycket lägre än de andra, dock är det 

många färre arbetade timmar på helgen än dag- och eftermiddagsskiften. 
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Figur 16. Diagrammet visar antal stopp fördelade på de fyra skiften.  

I diagrammet i Figur 17 syns att antal stopp för mellankaffe är fler än för de övriga 

sorterna. Detta är på grund av att den kaffesorten tillverkas i högre volym än de andra 

sorterna. Vi kan däremot avläsa att både Kok och Svea (artikelnummer 1291) har höga 
siffror de också. De båda tillverkas i avsevärt mindre utsträckning än mellankaffet. 

 

Figur 17. I diagrammet är antalet stopp fördelat på de olika sorterna under perioden.  

Tabellen nedan visar delar ur Bilaga 4. Felorsak okänd och Orsak övrigt, där 

kommentarer kring stopp har angivits. Många av kommentarerna har grupperats för att 

få en tydligare överblick till antal stopp för kommentarerna. Detta för att små 
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skriftdifferanser uppkom för de olika kommentarerna och det hade blivit svårare att 

avläsa antalet stopp om de ej blev grupperade. 

Den största grupperingen av kommentarer var kommentarer där det inte stod något 

alls. Detta borde indikera att operatören ej vet orsaken till stoppen, men kan också 

betyda att denne inte orkar ange en orsak. En annan stor orsak var RS Production (se 

Bilaga 4. Felorsak okänd och Orsak övrigt), detta var under en period då de hade 

problem med systemet och registrerade alla stopp i efterhand. I detta avseende har 

kategorin används på rätt sätt i och med att de hade svårigheter att i efterhand spåra 

vad stoppen berodde på. Däremot är det ett känt stopp om operatören vet att det var till 

exempel Brickvändaren som orsakade stoppet. Detta stopp borde hamna under mappen 

för ”Palleterare zon 2 och 3” och sedan under kategorin ”Paketvändare” (se Bilaga 1. 
Orsakskategorier). 

Tabell 5. Tabellen visar delar av kategoriserade kommentarer från kategorin Felorsak okänd som är hämtat från RS 
Production.  

Grupperade kommentarer Antal stopp 

5 lagret 1 

Arknedtagning 1 

Banan före ugnen 2 

Blixt 4 

Brandlarm 8 

Brickvändaren 4 

Byte av brickor  1 

Byte av etikettyp 5 

Kabeldragning vid hiss 1 

Kaffe i svetsen 10 

Klaff utmatning 1 

Kniv toppklipp 17 

Kok 22 

Kommentarfält tomt 325 

Kvar från föregående skift 1 

Kvarnen 3 

 

5.2.1 Sammanfattning analys Felorsak okänd 

Precis som för Mikrostoppen orsakas de flesta stoppen av paket som avviker från 

standardstorleken (Mellankaffe). Detta med undantag från Mellankaffe som tillverkas i 

större volym än de övriga sorterna. 

Nattskiften använder denna kategori i högre utsträckning än de övriga tre skiften. På 

helgen används den mer sällan, det kan ha att göra med att helgskiften är färre antal 
arbetstimmar per vecka. 

Enligt enkätsvar är denna kategori otydlig och detta bekräftas även av kommentarerna i 

RS Production. Det fanns över 900 stopp under denna kategori under angiven period 

och bortsett från tomma kommentarsfält var det inte många kommentarer som var lika. 

Tanken med kategorin är att den ska användas då operatören inte kan finna orsaken till 

stoppet. I dagsläget används den dock mer som en övrigt-kategori där lite alla möjliga 
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orsaker hamnar. Många av kommentarerna går att härleda till redan angiva kategorier i 

dataprogrammet. 

 Orsak övrigt 
Även i denna kategori är all data insamlad under perioden februari 2018 till och med 

februari 2019. 

I Figur 18 är antal stopp per skift ganska jämnt fördelade mellan dag- eftermiddag- och 

nattskiften medan helgskiften har mycket färre stopp. Här bör dock tas i akt att natt- 
och helgskiften är 28 respektive 24 timmar per vecka och dag- och eftermiddagsskiften 
som är 40 respektive 45 timmar per vecka. 

 

Figur 18. Diagrammet visar antal stopp för kategorin Orsak okänd, fördelat på de fyra skiften.  

Diagrammet i Figur 19 visar tydligt att mellankaffe har orsakat flest stopp under 

perioden. Utöver mellankaffet kan det avläsas att många stopp inträffat då Festivita 

(1230), Kok och Fransk (1290) har körts. Andelen stopp för mellankaffe uppgår totalt 

till cirka 32% medan andelen stopp för Festivita, Kok och Fransk uppgår till cirka 33%. 

Detta trots att antal kilo tillverkat mellankaffe var nästan dubbel så mycket som för de 
andra tre sorterna. 
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Figur 19. Diagrammet visar hur många stopp per sort, i kategorin Orsak övrigt, som inträffade under perioden.  

Kommentarerna i diagrammet i Figur 20 har omgrupperats från data hämtad från RS 

Production. Detta för att många kommentarer var extremt lika men inte exakt lika. Om 

gruppering ej gjordes skulle det bidra till att diagrammet skulle ha över 150 staplar. Nu 

visar diagrammet tydligare hur många stopp som inträffade av samma orsak. Även nu 

kan flera av orsakerna vara liknande, trotts kategorisering. Diagrammet visar dock inte 

de 145 stopp som inte hade några kommentarer. Detta för att tydliggöra hur många 

stopp som inträffade för de övriga kategorierna. Se Bilaga 4. Felorsak okänd och Orsak 

övrigt för tabell över antal grupperade stopp. 

I diagrammet syns tydligt att ”Inmatningsarm cylinder” har inträffat vid flest tillfällen. 

Detta är ett stopp orsakat vid Brickpacken och var även benämnt Kod 8. Denna kategori 

bidrog till 32 stopp. Kategorin ”Justering” hade 13 stopp under perioden. Det handlar 

främst om justering för folierullen, men också för tejpen. På de flesta kommentarer stod 

inte mer är just Justering, vilket gör det svårt att veta vad som justerades i vilken del av 

linan. 

Många av stoppen har redan kategorier i RS Production och bör således inte ligga under 

denna kategori. Anledningen till att kategorin har använts är förmodligen för att 

operatören inte har hittat någon annan kategori som passat och inte orkat leta. Det är 

många stopp som inte har någon kommentar. Dessa har inte gått att gruppera ihop med 

andra kommentarer och de flesta har heller ingen angiven undermapp i 

dataprogrammet. Det är på detta sätt kategorin är tänkt att användas. Det som skrivs 

här är saker som inte inträffar särskilt ofta och inte har någon kategori i RS Production. 
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Figur 20. Diagrammet visar en kategorisering av de kommentarer som lagts in under rubriken Orsak övrigt. 
Diagrammet visar dock inte de 145 stopp där kommentarsfältet var tomt.  

0 5 10 15 20 25 30 35

?

5e lagret

Axel till ena stopparmen trasig

Bana slutade fungera, säkring utlöst.

Brandörrar stängdes

Bricka gick sönder

Brickvändare

Byte display

Började räkna fel.

Däcket

Dörr lossnade

Ej ivägskickad pall

Etikett saknades

Fel på lagret

Fingerarmen

Fullt i lagret

Givare

Hissen till plan 300

Inmatningsarm cylinder

Inskjutare

Justering

Kabel av i svetsbacken

Klipper ej av plasten

KOK paketen gick ej att köra brickpackaren

Kompressorn

Krash med paket

Larm fingerplatta inskjutare

Ljusbom

Medbringare

Motorn till banan efter brickpack

Motorskydd till medbringare utlöst

Ny svetsback

Oljeläckage

Pallastaren till krt

Palleterade fel

Plasten gick av

Programfel

Pushern

Scanner läste inte nya etiketterna

Stopp på lagret

Stopp vid robot

Stoppmotor

Transfervagn

Trasig bricka

Underhåll

Viker brickor fel

ville inte ställa på 5e varvet

Öppna flikar

Kommentarskategorier för Orsak övrigt

Summa
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5.3.1 Sammanfattning analys Orsak okänd 

Denna kategori visar liknande resultat som föregående. Det är de paket med avvikande 

storlek som genererar flest stopp, bortsett från Mellankaffe som då tillverkas i större 

volym. Här är det jämnare fördelning av antal stopp under de olika skiften än för 

Felorsak okänd. Det bör dock tas i akt att nattskiften (och helgskiften) är nästan hälften 

så långa totalt sett som dag- respektive eftermiddagsskiften. 

Kommentarerna under Orsak övrigt var av olika slag men gick ändå att bryta ned till 50 

olika rubriker. Kategorin ska användas då det inte finns någon angiven orsak som förval 

i RS Production men verkar många gånger ha använts istället för att leta efter rätt 

kategori. Detta resulterar i att många driftstopp uteblir från sin rätta kategori. 

 Orsakskategorier i RS Production 
I nulägesbeskrivningen konstaterades det att orsakskategorierna i RS Production är 

strukturerade efter de olika delarna av linan. Detta är i sig positivt då det ger en bättre 

överblick på var fel eller andra händelser som leder till stopp inträffar. Detaljnivån inom 

dessa olika kategorier är även relativt hög. Från samtal och enkäter framkom det att 

operatörerna upplever att de orsaker som finns inlagda är tillräckliga för att 

kategorisera de stopp som inträffar och att det är lättnavigerat bland de 

orsakskategorier som finns inlagda i RS Production. 

Förutom de mappar och kategorier som ligger under Huvudmapp PKD finns en 

huvudmapp Övrigt. Utöver Mikrostopp och Okategoriserat finns här en mängd olika 

stopporsaker som berör olika delar av linan, till exempel transportbanor, foliematning 

och brickpack. Många av dessa verkar vara skapade för enstaka incidenter, som 

eventuellt inte inträffat mer än en gång. En del verkar även vara skapade trots att det 

finns liknande eller samma orsak i andra mappar, till exempel Silobyte, Dosering och 

Transportbana. Om dessa skapats för att det vid tillfället inte fanns en kategori i rätt 
mapp, eller om de skapats för att operatören inte hittat rätt har tyvärr inte framkommit. 

I avsnitt 2.2 presenterades en sammanställande lista över vad som räknas som 

stopporsaker i litteratur om produktionsstopp. Jämförs de olika kategorier för stopp 

som finns i RS production (se Bilaga 1. Orsakskategorier) med denna lista blir det tydligt 

att nästan alla punkter i listan har (en eller flera) korresponderande kategorier i RS 

Production. Detta kan eventuellt anses överflödigt då forskning visar att för många 

kategorier kan stjälpa snarare än hjälpa arbetet med driftuppföljning (Ljungberg 2000). 

Visserligen skiljer sig synen på driftstopp och vad som räknas som driftstopp mellan 

företag, men det är relativt ovanligt att alla de 21 punkter på listan (avsnitt 2.2) ses som 

störningar på ett och samma företag.  

I RS Production kan information om tillgänglighet fås, detta är dock den tillgänglighet 

som ingår i OEE (se avsnitt 2.1.1 och formel 2:2). Det är däremot inte samma 

tillgänglighet som avser driftsäkerhet (se avsnitt 2.2), där tillgänglighet för systemet 

beräknas. Driftsäkerhet avser ett systems förmåga att fungera trots störningar. Görs 

tillgänglighetsberäkningar enligt avsnitt 2.2 kan systemets tillgänglighet över tid 

analyseras. Detta kan också ge indikationer på när större underhållsåtgärder behöver 

sättas in. Med tanke på att alla driftstörningar registreras i RS Production bör et finnas 
goda möjligheter att räkna på systemets tillgänglighet. 



36 
 

5.4.1 Slutsats analys orsakskategorier i RS Production 

Under ”Huvudmappen PKD” finns flera undermappar som härleder olika delar av linan. 

Vid ett stopp kan operatören klicka sig fram till olika orsaker som inträffar med jämna 

mellanrum (och därför har fått en egen kategori) och välja en som passar orsaken till 

stoppet. Det finns många kategorier med samma eller likande namn under de olika 

undermapparna, detta för att likande saker kan inträffa på olika delar av linan. 

Huvudmappen Övrigt upprepar många av de kategorier som redan finns i undermappar 

för undermappen till PKD:n (se Bilaga 1. Orsakskategorier). Det bidrar till att 

kategoriseringen kan hamna på fel ställe. Enligt operatörernas enkätsvar tycker 80% att 

RS Production är till nytta för företaget. 

Alla som lämnade enkätsvar tyckte att det var lätt att navigera i systemet och det är lätt 
att hitta en kategori för orsaken till stoppet. 
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 Resultat 
Här presenteras resultat och slutsatser som kunnat dras från analysen av insamlad data. 
Även svar på frågeställningar i avsnitt 1.3 återfinns här. 

 Är kategorierna i RS Production tillräckliga? 
De orsakskategorier som finns i RS Production idag har en relativt hög detaljnivå. Det 

finns kategorier för det mesta som kan inträffa. En hög detaljnivå kan vara både positivt 

och negativt. En positiv aspekt är att det ger en mer detaljerad bild av vilka fel som 

inträffar och var. Detta kan göra det lättare att sätta in rätt resurser på rätt ställe. Det 

kan också, enligt Ljungberg (2000), vara negativ då det finns en risk att operatören 

väljer en kategori godtyckligt (se avsnitt 2.3). Det viktigaste med val av 

orsakskategorier för registrering av stopp är att de antingen beskriver verkligheten på 

ett tillfredsställande sätt, eller på annat sätt bidrar till att ge meningsfull information om 
produktionen. 

Enligt operatörerna finns det tillräckligt med kategorier i RS Production och de verkar 

nöjda med uppbyggnaden av trädet. Det är dock många kategorier som upprepas under 

huvudmappen Övrigt. Några av de orsaker som finns här verkar även vara sådant som 

inträffat någon enstaka gång och passar då bättre i en generell okänd/övrigt kategori. 

Utöver de upprepade kategorierna i huvudmappen Övrigt innehåller den stopporsaker 

som är oberoende för var på linan stoppet inträffade. Till exempel Mikrostopp, som inte 

preciserar var på linan stoppet inträffat, eller Okategoriserat som alla stopp registreras 

som innan operatören kategoriserar dem (se Bilaga 1. Orsakskategorier). 

Det finns planer på att se över strukturen i RS Production under hösten 2019, och att då 

eventuellt stänga ned det befintliga trädet och börja om från början med ett nytt träd. 

Detta för att förenkla strukturen så mycket som möjligt för operatörerna, men också för 
de som ska utläsa data från systemet. 

6.1.1 Förbättringsförslag för RS Production 

Kategoriträdet i RS Production bör omarbetas helt. Enligt uppgift är det felbyggt från 

början vilket kan göra det svåranvänt. Arbetet med att göra om kategoriträdet i RS 

Production bör ske förr hellre än senare. Under arbetet har en del punkter 

uppmärksammats som bör tas i beaktning vid eventuell omarbetning av kategoriträdet. 

Över lag är strukturen under Huvudmapp PKD bra uppbyggd. Det som kan tittas 

närmare på är hur ofta de olika kategorierna används. De som används sällan behöver 
inte ha någon egen kategori. 

Vidare rekommenderas att huvudmappen Övrigt som finns idag bör ses över eller tas 

bort helt. Med största sannolikhet går det att ta bort majoriteten av de orsakskategorier 

som finns där idag och flytta om de resterande. Mycket av det som står här finns, som 
redan konstaterat, som kategorier i andra delar av trädet. 

Vid den händelse att trädet görs om helt är en rekommendation att tillse att spara den 

data som finns loggad med hjälp av det gamla trädet. Den riskerar annars att försvinna 
om trädet tas bort helt och hållet. 



38 
 

Slutligen bör alla som arbetar vid linor som har RS Production få en utbildning eller 

genomgång av systemet. Detta för att ge dem bättre insikt i strukturen samt för att se 

vilka fördelar som finns med att använda programmet. Detta bidrar även till att alla 

arbetar på samma sätt, vilket bör minska förvirring över vilken orsakskategori som 

skall användas när. Det kommer sannolika få personalen att bli mer engagerad i att 

använda systemet på rätt sätt. Detta gäller alltså samtlig personal, både de som jobbar 

dag- eftermiddag- och helgsskift, men också den skilda personalstyrka som endast 

arbetar nattskiften. 

Som komplement till utbildningen bör en överblickskarta finnas vid datorn så att 

operatörerna kan få en snabb överblick på hur trädet är uppbyggt. Det kommer 

sannolikt bidra till att de hittar rätt kategori snabbare även om minnet sviker eller om 
det är för stressigt för att hinna tänka. 

 Huvudsakliga stopporsaker för Mikrostopp 
I den data som laddats ned från RS Production har Mikrostoppen inte kunnat härledas 

till var eller vad de orsakats av då igen orsak anges i programmet. Därför ansågs 
observationerna och samtalen med operatörerna viktiga för att få fram vanliga orsaker 
till mikrostoppen. 

Observationerna som ägde rum i fabriken påvisade att flera mikrostopp inträffade till 

följd av ett längre stopp men också på grund av att linan inte är omställd korrekt efter 
sortbyte. Till exempel att mjukavkännaren inte har rätt inställningar eller att 

etikettskrivaren strular. Alla dessa stopp är typiska uppstartsproblem. En annan stor 
orsak till mikrostopp på de högre/större paketen var att de fastnade eller välte i 
brickpacken. Det observerades också att flera mikrostopp ofta kom i följd av varandra.  

En ansenlig orsak till mikrostopp är Silobyte, 18,5% enligt observationerna som 

gjordes. I RS Production finns en egen kategori för silobyten som varar längre än två 

minuter (se Bilaga 1. Orsakskategorier). De allra flesta silobyten är cirka 60 sekunder 

långa (se avsnitt 5.1), och kategoriseras därför som mikrostopp av RS Production. 
Operatörerna kan dock i efterhand manuellt omkategorisera dem till Silobyte.  

Ytterligare en betydande orsak till mikrostopp som uppmärksammades under 

observationerna, är att många paket fastnar. Detta händer till största delen i 

brickpacken då paketen ska skjutas på en bricka. Av alla mikrostopp som observerades 

orsakades 12,3 % av att paket fastande. Detta var också något som bekräftades som 

vanligt förekommande under samtal med operatörerna. De som jobbar med 

förpackningsmaskinen är överens om att Brickpacken är en stor orsak till driftstopp 
både gällande mikrostopp och längre stopp. 

I diagrammet där antal mikrostopp per ton kaffe jämförs (Figur 10) har några sorter fler 

stopp då de ska till roboten. Artiklarna med en extra etta i artikelnumret går till roboten 

för ompalletering (jämför Gran dia 1231 och 11231). Det är exakt samma kaffe och 

paket som de utan extra etta, enda skillnaden är att de brickor som går till roboten inte 

plastas. Under observationerna noterades det att det ofta är fler mikrostopp i samband 

med uppstart. De artikelnummer som går till roboten packas oftast i små batcher, och 

körs ofta först efter sortbyte och det kan i sig vara en orsak till fler mikrostopp.  
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Att de brickor som går till roboten är oplastade kan även det vara en bidragande faktor 

till fler stopp. De oplastade brickorna är ostadigare än de plastade, vilket kan orsaka ras. 

Dessutom fastnar de etiketter som sätts på brickorna inte helt, vilket gör att de fastnar i 

varandra när brickorna gnids mot varandra. Ostadiga paket skapar främst problem i 
brickvändaren eller vid roboten, som är sista anhalt i linan. 

Ytterligare en orsak till att fler stopp kan inträffa då paket ska till roboten är att paketen 

är ojämna. Roboten suger tag i paketen i toppen för att lasta om dem. Om de är ojämna 

eller inte står rätt i brickorna har roboten svårt att få tag i dem och kan även tappa dem 

i luften. Detta kan leda till att roboten stannar vilket i sin tur leder till stopp uppströms i 
flödet. 

Enligt samtal med operatörerna är flertalet bekymrade över att PKD:n stannar när det 

är stopp längre ned på linan. Ett paket som vält i brickpacken är ofta löst på några 

sekunder och om varje stopp bidrar till ökad risk för ett nytt stopp kan det vara 

värdefullt att låta PKD:n fortsätta producera i 10–15 sekunder extra, trots stopp längre 

ned på linan.  

6.2.1 Åtgärder för att reducera Mikrostopp 

En idé var att sänka hastigheten på serpentinbanan för att minska slitage på banan men 

ändå inte stoppa PKD:n när det blir stopp nedströms. I dagsläget är serpentinbanan 

(Figur 21) uppdelad i flera delar, där de senare delarna går allt snabbare. I skarven 

mellan den snabbare och långsammare delen finns ett räkneverk. Hastighetsökningen 

är till för att separera paketen för att mjukavkännaren och de olika räkneverken som 

finns längs med banan ska hinna med alla paket. Står paketen för nära varandra räknas 

de ofta som ett enda då räkneverket inte kan separera dem. Räknas fler kaffepaket än 

normalt för hasigheten saktas bandet ned automatiskt, detta för att minska trycket vid 

serpentinbana ned. Sista delen genom mjukavkännaren, efter serpentinbana ned, håller 

konstant hastighet även om resten av linan står still. Detta gör att PKD:n skulle kunna 

fortsätta producera några sekunder extra även om ett stopp inträffar längre ned i linan. 
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Figur 21. Serpentinbana. 

Ett alternativ som skulle kunna utvärderas är om det finns möjlighet att lägga in en 

fördröjning på PKD:n då stopp inträffar längre ner på linan. Eftersom operatörerna 

snabbt är på plats då fel inträffar och att många av mikrostoppen är kortare än en minut 

skulle denna fördröjning bara behöva var på 10–15 sekunder. Detta skulle med största 

sannolikhet ge ett bättre flöde på linan. Om PKD:n står stilla i 15 sekunder blir det ett 

bortfall på 29 paket. Med ett genomsnitt på 51 mikrostopp om dagen (n=20 060 / 13 

mån (394 dagar)) där 6,2 stopp per dag är upp till 15,0 sekunder betyder det att AN 

skulle kunna producera 180 paket mer per dag om PKD:n fortsatte att köra i 15 

sekunder efter att ett stopp skett längre ned på linan. Det skulle också bidra till mindre 

irritation hos operatörerna vid dessa korta stopp. 

Det tar cirka fyra minuter för ett paket att transporteras längs med hela 

serpentinbanan, alltså är det i dagsläget upp till 460 paket på banan samtidigt. Om 

PKD:n skulle fortsätta att rulla i 15 sekunder till, vid stopp i exempelvis Brickpacken, 

skulle ytterligare 29 paket komma ut på banan. Detta gör att 489 paket är på banan 

samtidigt, men de flesta av dem kommer att samlas vid serpentinbana ned, innan 

mjukavkännaren och brickpacken. Detta skulle förstås bidra till ökat slitage på 

serpentinbanan men däremot bidrar fler stopp till ökat slitage på maskinerna. 

En fråga som ställdes kring mikrostoppen var om tidsgränsen för dessa var relevant. Då 

Arvid Nordquist har relativt hög produktionstakt, PKD:n går i en hastighet av 115 paket 

per minut. Detta i kombination med att 66 % av mikrostoppen är upp till och med 60 

sekunder och 89 % av alla stopp är upp till 90 sekunder, rekommenderas att 

tidsgränsen för mikrostopp sänks. Sänkningen till 60 eller 90 sekunder är beroende på 

hur noga AN vill att stoppen ska registreras i RS Production. Vid en sänkning till 60 
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sekunder skulle de allra flesta silobyten (som i dagsläget registreras som Mikrostopp) 

hamna under sin rätta kategori. Då det finns en orsakskategori för detta kan det 

argumenteras att denna bör nyttjas fullt ut, och att alla silobyten registreras som 

Silobyten för att ge en mer korrekt bild. Detta kan operatörerna kategorisera manuellt 
redan idag.  

En sänkning av tidsgränsen medför såklart inte att de stopp som faller utanför denna 

nya gräns försvinner, de kommer behöva kategoriseras på samma sätt som andra, 

längre stopp redan görs idag. Då detaljnivån för registrering av driftstörningar redan är 

relativt hög för längre stopp, skulle detta innebära att bilden av störningar förtydligas 
ytterligare. 

Ett av de mer påtagliga problemen, vilket även bekräftas av operatörer och tekniker, är 

att det inte finns någon buffert för färdiga kaffepaket efter PKD:n. Detta är en av de 

främsta orsakerna till att PKD:n stannar även då fel som snabbt är avhjälpta inträffar. 

Därför rekommenderas starkt att möjlighet för någon typ av buffert skapas. Ett 

lösningsförslag för att minska antalet mikrostopp på PKD:n när flödet stannar 

nedströms var att installera en växel på serpentinbanan. Detta för att skapa en buffert 

vid korta stopp. Om det blir stopp i till exempel Brickpacken kan banan växla om så att 

paketen kan ta en längre väg på bandet. Detta skulle med fördel kunna kombineras med 

en inställning för PKD:n som gör att den stängs av efter till exempel 60 sekunder, för att 

inte riskera förslitning på banan. Det skulle medföra färre stopp för PKD:n och ett 

jämnare flöde. Avsnitt 5.1 påvisar att 66 % av stoppen är på en minut eller kortare, det 

betyder att cirka 33,6 stopp per dag skulle kunna motverkas med hjälp av en buffert. 

Det är alltså en produktionsökning med upp till 3864 paket per dag (n= 13 240 / 394 

(13 månader)* 115 paket per min). För att sedan få in de paket som gått ut på 

buffertbanan kan blixtlåsprincipen användas, där vartannat paket går från bufferten och 

vart annat paket från den kortare banan. Om det skulle bli ett stopp som är längre än en 

minut och PKD:n slutar att producera kommer buffertbanan att tömmas helt på paket. 

Det har under arbetet framkommit att det ursprungligen var tänkt att en del av den 

befintliga serpentinbanan skulle agera buffert, och att växlar som omdirigerade paketen 

då skulle ha installerats. Det bör utredas om detta går att implementera på den 

befintliga serpentinbanan. Ett buffertlager skulle göra det möjligt att låta PKD:n arbeta 
vidare trots stopp längre ner på linan. 

 Huvudsakliga stopporsaker för Felorsak okänd och Orsak övrigt 
När ett stopp registreras i kategorin Felorsak okänd eller Orsak övrigt kan operatören 

lägga till en kommentar som förklarar orsaken till stoppet.  

Kommentarerna för perioden av datainsamlingen visar dock att Felorsak okänd många 

gånger har en känd orsak till stoppet. En av anledningarna till att denna kategori ibland 

är stor kan vara att det saknas andra lämpliga kategorier. I enkätsvaren framkom att det 

rådde en del delade meningar om hur denna kategori används. Somliga tolkade det 

ordagrant, medan andra använde det mer som en kategori för övriga stopp. Detta kan 

vara en anledning till att denna kategori används istället för de kategorier som redan 

finns i RS Production. 
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Kategorin Orsak övrigt finns i dagsläget under flera mappar som kopplas till olika delar 

på linan. Om data hämtas ut från denna kategori går det dock inte härleda till vilken del 

av linan som stoppet inträffade. Här är det operatörernas kommentarer som berättar 

var på linan stoppet inträffade. Anledningen till att kategorin återfinns i flera mappar är 

att det ska vara lätt för operatörerna att hitta en kategori, och finns inget som passar 

kan denna användas. Problemet med att de i systemet ligger sammanlänkade är att 

operatörerna ibland inte skriver någon kommentar, eller skriver en kommentar som 

inte bidrar till någon information kring var stoppet inträffade eller vad som hände. 

Enligt sammanställda data från RS Production är det vanligast att kommentarsfältet 

lämnas tomt i båda dessa kategorier. Det står alltså ingen orsak till varför maskinen har 

stannat. Vad detta beror på är svårt att säga. Den kommentar som förekom näst flest 

gånger for Felorsak okänd var ”RS”, dessa stopp har härletts till en period då RS inte 

fungerade och stoppen har då efterkategoriserats med denna kommentar. Den näst 

mest återkommande kommentaren för Felorsak okänd var ”Inmatningsarm cylinder”, 

detta rör brickpacken. 

Några tillfällen då Felorsak okänd används är om det finns kvarstående stopp som inte 

kategoriserats från föregående skift. Nästa operatör vet då inte orsaken till stoppet och 

här är det då passande att använda denna kategori. Ett annat scenario som kan leda till 

att stopp blir kategoriserade under Felorsak okänd är då operatören av olika 

anledningar inte hunnit kategorisera stoppet när det inträffade. Detta kan till exempel 

bero på att det är mycket som händer samtidigt. 

6.3.1 Åtgärder för att reducera kategorisering i Felorsak okänd samt Orsak övrigt 

Anledningen till att kategorierna Felorsak okänd samt Orsak övrigt finns är för att RS 

Production ska vara lättöverskådligt och inte har alltför avancerat träd. Tanken är dock 

att kategorierna ska användas på olika sätt, vilket de inte gör idag. I dagsläget verkar det 

som att båda kategorierna används som “övrigt”, där stopp som inte har någon 

förutbestämd kategori registreras. Men den verkar också användas som någon form av 

“slask” där stopporsaker läggs när operatörer inte orkar hitta rätt kategori, trots att de 

vet att det finns. 

För att råda bot på detta bör kategorierna först och främst slås samman, detta kommer 

reducera förvirringen kring de olika namnen på kategorierna. Det är inte så många 

stopp som registreras under dessa kategorier så det skulle inte göra det svårare att 
utläsa data om de slås samman.  

Ett förbättringsförslag för RS Production är att bygga ett nytt kategoriträd (se avsnitt 

6.1.1). Skulle trädet struktureras om skulle de få en tydligare disposition och 

förhoppningsvis bidrar det till att personalen kan hitta rätt kategori snabbare och 
Felorsak okänd/Orsak övrigt kommer att användas mer sällan. 

   



 

43 
 

 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras tankar och frågor som uppkommit under arbetets gång, men 

som inte varit direkt kopplade till mål och frågeställningar. Här diskuteras även ämnen 
som ventilerats under samtal med personal på Arvid Nordquist. 

 Paketeringslinan 
I dagsläget packar PKD:n i en hastighet på 115 paket i minuten. Den maximala 

kapaciteten uppgår till 125 paket i minuten. Vad optimal hastighet egentligen är ur 
produktionssynpunkt med det system som finns idag är inte känt, då inga systematiska 

mätningar gjorts. Körs maskinen däremot långsammare än 100 paket i minuten blir 
paketen fula, då de är för lång tid i vakuumkammaren. Tidigare kördes PKD:n i högre 

hastighet men de valde att sänka hastigheten på grund av haverier på bland annat 

serpentinbanan. Dessa haverier kan dock härledas till att PKD:n fortsatte att tillverka 

nya paket trots att det var stopp längre fram på linan. Det bidrog till att banan ibland 
blev full av paket vilket i sin tur bidrog till att det blev för tungt och gick sönder. Det 

ledde till beslutet att stänga ned PKD:n helt även om stoppet orsakades längre bort på 
linan. I dagsläget har hela serpentinbanan bytts ut och den är sannolikt mer stryktålig 
nu. 

Banorna ska ställas om inför varje sortbyte då vissa paket är bredare än andra. Detta 

sker dock inte alltid, vilket orsakar att de smalare paketen far ostadigare längs med 
banan. Det bidrar till att paketen välter lättare, vilket i sin tur orsakar stopp. De paket 

som är bredast är Kok i och med att det är grovmalt. Ställs inte banorna om innan Kok 
börjar paketeras är det alltså en orsak till stopp på linan. Om ett av dessa paket fastnar 
längs banan orsakar det kö, vilket i sin tur bidrar till driftstopp samt slitage på banorna. 

En fråga som uppkom under arbetets gång var om det finns det någon anledning till att 

PKD:n stannar vid silobyte, även när det inte är några problem med bytet. I samtal med 

tekniker framkom det att anledningen till detta är att de vill tömma en silo helt och 

hållet innan nästa påbörjas. Därför finns inget utrymme att skapa en buffert mellan silo 

och PKD:n, varför PKD:n behöver stanna vid byte. Det skulle teoretiskt gå att ordna så 

att PKD:n inte stannar vid silobyte, det blir dock ett större tekniskt ingrepp där det är 
tveksamt om de produktionsmässiga vinsterna väger upp kostnaderna. 

Driftstoppen verkar inte i någon större utsträckning vara orsakade av bristande 

underhåll. Detta är åtminstone inget som noterats under de observationer som gjorts. 

Det är möjligt att en del mikrostopp orsakas av förslitningar och liknande på maskinen, 

men den största delen av mikrostopp är mer beroende av systemets uppbyggnad och 
kaffepaketens former. 

Den personal som arbetar under nattskiften arbetar ej dagtid. Omsättningen på 

personalen under dessa skift är högre än för de andra skiften och AN har ibland behövt 

ta in personal externt ifrån. I perioder har även operatörerna på nattskiften arbetat 

ensamma. Detta kan vara en orsak till att kategorin Felorsak okänd används oftare på 

nattskiften än de övriga skiften (se Figur 16). Den personal som arbetar är kanske inte 

helt insatt i systemet, eller har ej tid att kategorisera stoppen. Många stopp har då 

kategoriserats i efterhand av personal som påbörjat sitt dagskift efter nattskiftets slut. 
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 OEE 
En fråga som fanns med under arbetets gång var hur effektiviteten kan förbättras om en 

del av de mikrostoppen reduceras. Här var tanken att utgå från OEE och de OEE-

beräkningar som görs i RS Production. Det insågs dock att detta inte skulle hinnas med, 
men funderingar kring OEE har funnits med under arbetets gång. 

Att använda OEE som ett nyckelmått för produktionen blir allt mer populärt bland 

företag (Ylipää et al 2017 s.129). I RS Production beräknas OEE från den data om 

producerat antal paket och stopp som registreras i programmet. Det finns även 

möjlighet att lägga in önskad OEE-gräns för att se avvikelser över tid. Att beräkna OEE 

och använda det som ett nyckeltal för produktionen kan vara effektivt, då OEE till 

skillnad från andra beräkningsmodeller fokuserar på vad som faktiskt produceras i 
systemet (se avsnitt 2.1). 

Något som kan vara problematiskt är att det i RS production inte registreras några 

kassationer eller omarbetningar, vilket i sin tur leder till att detta inte räknas med i 

OEE-beräkningarna. Kvalitetsutbytet är därför alltid 100%. Omarbetad mängd ingår i RS 

Productions beräkningsmodell för anläggningseffektivitet, då denna är noll blir 

anläggningseffektiviteten något högre än vad den verkligen är. Att omarbetningar och 

kassationer inte registreras i RS Production gör att det OEE-tal som fås kan vara 

missvisande. Emellertid menar Ylipää et al (2017) att kvalitetsutbytet är den parameter 

som har minst inverkan på OEE. Är maskintillgängligheten och effektiviteten det som är 

mest intressant kan det diskuteras hur viktigt det är att få med alla typer av förluster.  

I RS production beräknas OEE enligt: 

𝑇𝑖𝑙𝑙𝑔ä𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 =
𝑆𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 − 𝑆𝑡𝑜𝑝𝑝𝑡𝑖𝑑

𝑆𝑐ℎ𝑒𝑚𝑎𝑙𝑎𝑔𝑑 𝑡𝑖𝑑 − 𝐸𝑥𝑘𝑙𝑢𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑑
∙ 100 

 [7:1] 

𝐴𝑛𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝑂𝑚𝑎𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑂𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎𝑙𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑔𝑛𝑑
∙ 100 

 [7:2] 

𝐾𝑣𝑎𝑙𝑖𝑡𝑒𝑡𝑠𝑢𝑡𝑏𝑦𝑡𝑒 =  
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑 − 𝐾𝑎𝑠𝑠𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑

𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑 𝑚ä𝑛𝑔𝑑
∙ 100 

 [7:3] 

De ekvationer som återfinns i RS Production (ovan) skiljer sig något från de som 

presenterades i avsnitt 2.1.1. De formler som presenterades i avsnitt 2.1.1 är baserade 
på den ursprungliga definitionen av OEE.  

 Metod 
Litteraturstudien som projektarbetet inleddes med kom främst till användning för vad 

som skulle tittas på under datainsamlingen, men också för hur tiden skulle disponeras. 

Det var värdefullt att ta denna tid att läsa igenom andras arbeten för att sedan kunna 

reflektera över deras metoder och se vad som skulle kunna fungera för detta arbete. 
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All kvantitativ data som hämtades från RS Production har vart till stor nytta för att driva 

projektet framåt. Här har de flesta siffror hämtats och de har legat till grund för större 

delen av analysen. Dock ska här tas i akt att all data i RS Production inte alltid stämmer 

överens med verkligheten.  

Som komplement till data från RS Production genomfördes flera observationer. Detta 

var för att ta reda på orsaken till varför mikrostopp inträffade. Här nyttjades även 

samtal med främst operatörer och tekniker som komplement för att ta reda på hur de 

upplevde orsaken till stoppen. Enkäterna och samtalen påvisade liknande resultat som 

framkom under observationerna, dessa datainsamlingsmetoder kompletterade 

varandra på ett effektivt sätt. Antal mikrostopp, och den data som samlades in om dessa, 

ansågs tillräcklig. 

Innan observationerna startade fanns en tanke att studera operatörernas reaktionstid 

då fel inträffar. Detta för att se om reaktionstiden är något som kan eller bör förbättras. 
Det ansågs dock efter första observationspasset att reaktionstiden inte var nödvändigt 

att titta på. Att förbättra operatörernas reaktionstid bör heller inte ha någon inverkan 
på antalet mikrostopp. Då de ofta är på plats inom några få sekunder och ett mikrostopp 

kan vara i upp till två minuter. Det kan snarare vara så att många stopp hade kunnat bli 
längre men nu avhjälps och endast blir mikrostopp tack vare att operatörerna snabbt är 
på plats där felet inträffar. 

Enkäten som skickades ut till operatörerna gav en låg svarsfrekvens, men många av 

svaren var lika varandra och de användes för analys ändå. Tanken från början var att 

hålla lite mer strukturerade intervjuer men det var svårt att bestämma vilka som skulle 

intervjuas och det var kort om tid. Enkätsvaren kompletterades dock med de mer fria 

samtalen som hölls med operatörer och annan personal (främst tekniker) under 

arbetets gång. Vissa av svaren i enkäterna var till stor nytta, bland annat en fråga kring 

hur kategorin Felorsak okänd används. Svaren här var väldigt olika, vilket bekräftade 

teorin om att alla inte använder kategorin på samma sätt. 

Några av De sju kvalitetsverktygen användes under projektets gång. Datainsamling 

användes för att samla in data under observationer, samtal och enkätundersökning. 

Histogram, Sambandsdiagram och Paretodiagram användes under analysen för att 

bryta ner insamlade data och få ut resultat från den. Dessa verktyg har vart högst 

användbara och nödvändiga för projektets gång. Däremot har inte alla verktyg används, 

dels för att den data som samlades in inte var tillräcklig för att kunna använda alla 

verktyg, dels för att de inte behövdes för att få ut nödvändiga resultat. 

De metoder som användes anses ha varit tillräckliga för att uppfylla målen och besvara 

frågeställningarna. Det är möjligt att studien hade kunnat kompletteras med andra 
statistiska metoder, men detta hade förmodligen inte ändrat de resultat som 
framkommit. Möjligen hade det kunnat bidra till en djupare analys. 
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 Slutsats och rekommendationer 
Målen med projektarbetet var att utreda orsaker till mikrostopp, hur kategorierna i RS 

Production används, samt att ta fram åtgärdsförslag. I detta kapitel redogörs för hur 

dessa har uppfyllts. Dessutom presenteras åtgärder och vidare rekommendationer för 

Arvid Nordquist, för att ytterligare förbättra effektiviteten på paketeringslinan för malet 

kaffe. Här presenteras också en kort sammanfattning av förbättringsförslag som 
diskuterades i kapitel 6. 

Under observationerna uppdagades att största orsakerna till mikrostopp var silobyten, 

att paket välter samt att paket fastnar. De två senare sker främst vid brickpacken. Under 
observationerna framkom även att de delar av linan som stoppen främst var kopplade 

till var Brickpacken och att PKD:n stannar vid silobyte. När det kommer till stopptiden 

för mikrostopp framkom det under analysen att medellängden för ett stopp var 49,9 

sekunder. Därför diskuterades även huruvida dagens tidsgräns för mikrostopp är 
relevant eller ej. 

Ett sekundärt mål var att se över kategorierna i RS Production. Här låg fokus främst på 

kategorierna Felorsak okänd samt Orsak övrigt. Det som framkom från analysen av data 

från dessa kategorier var att de ofta används när rätt kategori inte har hittats. Om detta 

beror på att operatören inte har orkat leta i RS Production eller om det har andra 

orsaker har ej framkommit. 

Det analysen har påvisat är att kategorierna i RS production inte behöver utökas, men de 

behöver omarbetas. Mappstrukturen och kategoriindelningen kan omarbetas utan att 
detaljnivån blir för låg. 

Ytterligare ett mål var att ta fram förslag på åtgärds- eller handlingsplaner för hantering 

av dessa driftstopp. Förslag på åtgärder och handlingar har tagits fram baserat på de 
analyser som gjorts. Dessa har dock inte planerats i detalj. 

En del av analysen visade siffror som var till stor förvåning för de anställda på Arvid 
Nordquist. Framförallt de som påvisade flest stopp på nattskiften. Att Brickpacken 

orsakade många stopp förvånade några av de som inte arbetar vid paketeringslinan 
dagligen. 

Då Arvid Nordquist inom en snar framtid ska flytta till nya lokaler finns det goda 

möjligheter att förbättra processer, arbetssätt, de tekniska systemen samt fabrikslayout. 
Att systematiskt analysera och utvärdera dagsläget skapar förutsättningar för att bättre 

förstå vad som fungerar och vad som inte gör det. Detta ger goda förutsättningar att i 

den nya fabriken undvika att upprepa misstag eller skapa nya där det hade kunnat 
undvikas. 

 Rekommendationer för paketeringslinan 
Följande rekommenderas för att Arvid Nordquist ska minska driftstopp och få ett 
jämnare flöde, samt ge sina operatörer goda förutsättningar att utföra sitt arbete. 

• Trädet med orsakskategorier i RS Production bör omstruktureras och 

kategorierna förenklas. Detta skulle troligen bidra till att arbetet blir mer 

lätthanterligt. Här bör en diskussion föras om vad som ska ses som ett 
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produktionsstopp samt vilken detaljnivå som önskas. Operatörerna bör vara 

delaktiga i detta arbete. 

• Personalen som arbetar vid PKD:n bör få en utbildning i hur RS Production 

fungerar. Det kommer friska upp personalens minne och rekommenderas att 

hållas i samband med att trädet uppdateras. Detta kommer att leda till större 

trygghet för personalen vid kategorisering av driftstopp. 

• Slå samman kategorierna Felorsak okänd och Orsak övrigt för att minska 

förvirring kring dessa kategorier. Det sätt de används på i dagsläget är likartat 

och enligt enkätsvar råder förvirring kring just kategorin Felorsak okänd, där 

många använder den som en Övrigt-kategori.  

• En buffert på serpentinbanan rekommenderas för att minska antalet mikrostopp 

och därmed öka produktionen för AN paketeringsmaskin. Eftersom 

produktionshastigheten är hög förlorar AN mycket drifttid på alla dessa stopp. 

• Om AN inte väljer att gå vidare med arbetet kring en buffert på serpentinbanan 

bör en fördröjning av stopp för PKD:n ses som ett alternativ istället. Detta 

avlastar maskinerna och det skapar mindre irritation för operatörerna. 

• Tidsrelevansen för Mikrostopp bör analyseras vidare. I dagsläget är 89 % av 

stoppen upp till 90 sekunder långa. Vid en förkortning av tiden for Mikrostopp 

skulle fler stopp kategoriseras noggrannare i RS Production.  

• En utförlig orsak-verkan-analys bör utföras på brickpacken. Detta skulle till 

exempel kunna vara ett Ishikawadiagram och/eller 5-varför. Båda dessa verktyg 

är enkla att använda men kan vara mycket effektiva för att identifiera källor till 

fel. Många gånger kan de åtgärder som behövs för att eliminera fel vara enkla att 

genomföra. Dock krävs en noggrann analys för att avgöra detta från fall till fall. 

• Det skulle även vara värdefullt att göra en fullständig FMEA på hela linan, eller 

åtminstone de mest problematiska delarna av linan. Detta skulle ge ett bra 

utgångsläge inför uppstart av den nya fabriken då syftet med FMEA är att 

identifiera, reducera och eliminera felorsaker. Görs detta redan nu finns goda 

möjligheter att eliminera de största orsakerna till stopp i samband med flytten 

till den nya fabriken. 

 Övriga rekommendationer 
Fortsatt rekommenderas att Arvid Nordquist ser över följande delar i produktionen for 
att på längre sikt öka kvaliteten i produktionen.  

• Ska OEE användas som ett nyckelmått, oavsett hur formlerna ser ut, bör alla 

ingående parametrar tas med. Om OEE ska fortsätta användas som ett mått i RS 

Production bör i framtiden även kassationer och omarbetningar registreras i 
programmet. 

• AN skulle troligen ha nytta av att göra mer utförliga tillgänglighetsberäkningar, 

både på hela linan, men även på de enskilda maskinerna på linan. Detta kan 
göras på olika sätt, men ett förslag är att använda den metod som presenteras i 

rapporten. 

• För att öka den totala effektiviteten hos produktionsutrustningen 

rekommenderas att AN överväger att arbeta enligt TPM. 
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För framtida studier finns ett flertal områden som kan vara aktuella att titta närmre 

på. Några rekommendationer följer nedan.  

• Buffertstorlek mellan PKD och brickpack bör beräknas. Detta kan med fördel 

göras med simulation. I samband med detta skulle även optimal hastighet för 

PKD:n kunna beräknas. 

• Omställning av maskiner och ställtider vid sortbyte. Under arbetet fanns 

indikationer på att omställningar, eller brist där av, kan bidra till att fler 

mikrostopp inträffar vid exempelvis sortbyte. 

• Det kan vara intressant att studera arbetssättet hos operatörerna. Operatörerna 

arbetar i fasta par och det kan förekomma skillnader i arbetssätt mellan de olika 

arbetslagen. Att identifiera arbetssätt och framförallt skillnader i hur moment 

utförs är viktigt för att kunna standardisera arbetssättet. Ett standardiserat 

arbetssätt är grundläggande för arbete med ständiga förbättringar. 

• För att minska antalet längre driftstopp bör övervägas om städ och underhåll 

kan göras under tiden for ett sortbyte. Särskilt om sortbyte är tätt inpå skiftbyte. 
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Bilaga 1. Orsakskategorier 

I tabellen nedan presenteras de orsakskategorier som finns inlagda i RS Production. 

Huvudmapp Undermapp/orsaker Undermapp/orsaker Undermapp/orsaker 

Huvudmapp PKD 

 

Serpentiner och transportbanor Tekniskt − Tömning av band 

− Vält paket/fastnar 

− Givarfel 

− Mjukavkännare 

− Serpentinbana trasig 

− Transportör 

Felorsak okänd  

Brickpackar Material/ 

Kvalitetsbrister 

− Lim 

− Bricka 

Tekniskt − Matarkedja 

− Handhavande 

− Paket fastnat 

− Orsak övrig 

− Limning 

− Inmatning 

− Kartongmatning 

Planerat/ 

Materialpåfyllnad .7 

− Sortbyte 

− Påfyllning 

− Material påfyllnad 

− Materialbrist 

Felorsak okänd  

Etikettskrivare för brickor Tekniskt − Mectec 2 

− Mectec 1 

− Givarfel 

− Serpentinbana trasig 

Planerat/ 

Materialpåfyllnad .4 

− Sortbyte 

− Materialpåfyllnad 

− Materialbrist 

Material/ 

Kvalitetsbrister 

− Etikettrulle 

− Materialpåfyllning 

− Etikett applicering 

Felorsak okänd  

Palleterare, zon 2 och zon 3 Tekniskt − Lastpall ej i läge 

− Etikettskrivare PL300 

− Plastmaskin PL300 

− Pall fastnat/pallras 

− Paketvridare 

− Palltransport/vertikal

transportör/hiss 

− Orsak övrigt 

− Givarfel 

− Fastnad bricka vid 

palletering 

− Pallmagasin 

− Avskjutare 
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Material/ 

Kvalitetsbrister 

− Påfyllnad av pall 

Planerat/ 

Materialpåfyllnad .5 

− Sortbyte 

− Materialpåfyllnad 

− Kö i zon 3 pga. 

personalbist 

Felorsak okänd  

PKD Material/ 

Kvalitetsbrister 

− Kaffe 

− Kaffets volymdensitet 

− Skrivarband 

− Tejp 

− Folie 

Tekniskt − Transportkedja 

− Vakuum snurra 

− Tejpenhet 

− Handhavande 

− Formdel/svetsning 

− Vågar/dosering 

− Överlämningshjul 

inmatning 

− Överlämningshjul 

utmatning 

− Värme Vakuum 

snurra 

− Foliematning 

− Kaffetransportör 

− Vibratorer 

− Serpentinbana trasig 

Planerat/ 

Materialpåfyllnad .6 

− Sortbyte 

− Avgasningstid malet 

kaffe 

− Silobyte 

− Kaffebrist 

− Avgasningstid pga 

malning PKS 

− Flöde till PKD 

− Skiftöverlämning 

− Personalbrist 

− Material Påfyllnad 

− Städning/rengöring 

− Materialbrist 

− Avgasningstid rostat 

kaffe 

− Ingen order 

− Möte 

− Rast 

− Uppstart (smälta lim 

starta krymptunnel 

osv) 

− Planerat tekniskt 

underhåll 

RS Produktion ur funktion  

Felorsak okänd  

Krymptunnel/efter krymptunnel Planerat/ − Sortbyte 
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Materialpåfyllnad .2 − Materialpåfyllnad 

− Materialbrist 

Material/Kvalitetsbrister − Felaktig plast 

− Materialpåfyllning 

Tekniskt − Svetsning 

− Orsak övrigt 

− Uppvärmning/kylning 

− Kö till pallastare 

Felorsak okänd  

Övrigt − Okategoriserat 

− Mikrostopp 

− Root 

− Förbättringsarbete 

− Utbildning 

− Före PKD 

− Dossering 

− Efter PKD 

− Serpentiner & 

taktransportbana 

− Märkning 

− Vakuumtest 

− Brickpackar 

− Rulltransportbana 

− Pallastare 

− Omställning/sort byte 

− Orderbrist 

− Ras vid pall 

− Rengöring 

− Tekniskt fel 

− Tekniskt fel 

− Rengöring 

− Skift överlämning 

− Kö till pallastare 

− Möte 

− Ventiler 

− Materialpåfyllnad 

− Uppstart 

− Orsak test 

− Kalibrering 

− Tekniskt fel 

− Uppstart 

− Tekniskt fel 

− Folie fastnat i svets 

− Olja 

− Kolli fastnat under 

transport 

− Dålig streckkod på kolli 

− Stopp i limmunstycke 

− Felaktig kartong 

− Kö till lager 

− Tekniker påkallad, 

inväntar hjälp 

− Underhållsaktivitet 

− Personalbrist 
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− Systemomstart RSP 

− Felaktigt lim 

− Ej fyllt på pall 

− Silobyte 

− Vikjustering 

− Pall fastnat 

− Transportbana 

− Hal folie 

− Färgband 

− Påfyllnad av material 

− Transport från kvarn till 

MAL linje 

− Tömning av band 

− Vandrande folie 

− För hög volym 
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Bilaga 2. Data från observationer 
Start kl Åtgärdat kl Stopptid [s] Orsak Del av linan/maskin Kommentar 
Sommar (artikelnr 1262) 4/4  

10:26 10:26 10 Paket välte Serpentinbana  
12:16 12:17 60 Sladden i värmekammare Vakuumkammare  
12:57 12:57 15 ?   
13:23 13:24 47 Paket välte Serpentinbana  
13:25 13:26 55 Silobyte   
14:58 14:59 70 Silobyte   
15:12 15:13 45 Matade ingen bricka Brickpack  

      
Mellan (artikelnr 1289) 11/4  

12:43 12:44 100 Silobyte   
      
Pressiado (artikelnr 1298) 11/4 

14:57 14:57 5 Folie hamnade snett Folieinmatning  
      
Gran dia (artikelnr 11231) 12/4 

08:59 08:59 45 Brickor, påföljd sortbyte Brickpack  
09:10 09:11 44 Brickor Brickpack  
09:41 09:42 96 ? Efter brickpack  
09:48 09:49 67 Silobyte   
10:06 10:07 45 Lufttryck dåligt i 

etikettskrivaren 
Etikettskrivare Op. stannade maskinen 

pga av dessa fel 
10:08 10:09 44 Lufttryck dåligt i 

etikettskrivaren 
Etikettskrivare Op. stannade maskinen 

pga av dessa fel 
      
Kok (artikelnr 1288) 23/4  

10:53 10:54 45 Strul i brickpack Brickpack  
10:55 10:57 61 ?   
11:11 11:11 31 Skräp (folie) i paketvikare Paketvikare  
11:12 11:12 21 Fyller för lite kaffe Kaffefyllare  
11:13 11:14 60 Fyller på för mycket kaffe Kaffefyllare  
11:15 11:15 45 Kontrollstopp Serpentinbana  
11:19 11:20 57 Paket välte Brickpack  
11:40 11:41 64 Paket fastnar Brickpack  
11:43 11:44 80 Paket fastnar Brickpack  
11:47 11:48 60 Silobyte   
11:50 11:51 59 Paket fastnar Brickpack  
11:56 11:56 56 Paket fastnar Brickpack  
11:59 11:59 45 ?   
12:02 12:04 110 Plastning Krympugn  
12:04 12:04 45 Plastning/brickpack Krympugn/brickpack?  
12:05 12:06 45 Plastning/brickpack Krympugn/brickpack?  

            
            
            
Mellan (artikelnr 1258) 23/4  

14:35 14:36 45 Strul i brickmaskinen Brickpack  
14:36 14:36 43 Mjukavkännare Mjukavkännare  
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15:11 15:12 71 Slut på brickor Brickpack Ingen operatör på plats 
15:24 15:25 52 Strul i brickmaskinen Brickpack  
16:09 16:10 47 Silobyte   

      
Mellan (artikelnr 1289) 24/4  

11:05 11:06 99 Byte plast Krympugn materialpåfyllnad 
11:16 11:18 72 Silobyte   
11:18 11:19 95 Silobyte   
14:10 14:10 17 Justering packfolie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:10 14:11 39 Justering packfolie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:11 14:11 75 Justering packfolie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:12 14:12 10 Problem m folie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:12 14:12 5 Problem m folie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:15 14:16 79 Problem m folie Folieinmatning fel(hantering) vid byte? 
14:22 14:23 113 Silobyte   
14:25 14:26 58 Byte plast Krympugn  
14:27 14:27 44 Paket välte Brickpack  

      
Gran dia (artikelnr 11321) 24/4  

15:42 15:43 35 För högt paket PKD tre stopp registrerade 
mellan 15:42-15:43, 
förmodligen samma 
orsak 

15:56 15:56 41 Paket fastnat Efter vakuum innan 
tejp  

16:01 16:02 95 Silobyte   
16:08 16:08 25 För högt paket PKD maskin säger för höga 

paket, stämmer ej. 
trasig sensor? 

16:26 16:27 36 Paket fastnat Efter vakuum innan 
tejp  

      
Pressiado (artikelnr 1298) 2/5  

14:21 14:22 74 Silobyte   
14:26 14:27 45 Pallastare Pallastare  

      
Blond (artikelnr 1236) 3/5 (ensam operatör) 

09:42 09:43 114 Strul i brickpack Brickpack  
09:47 09:48 101 Strul i brickpack Brickpack  
10:09 10:10 78 Paket fastnar Brickpack Finns ej med i RS 
10:14 10:15 71 Byte plast Krympugn  
10:21 10:21 45 Paket fastnar Brickpack  
10:36 10:37 45 Silobyte   
10:55 10:56 54 Byte plast Krympugn  
10:57 10:58 73 Vält paket Brickpack  
10:59 11:00 45 Vält paket Serpentinbana  
15:00 15:01 44 Kontroll Brickpack  
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Bilaga 3. Enkät och enkätsvar 
 

Vad orsakar de vanligast förekommande mikrostoppen? 

Vält paket. Silobyte.  

Vält paket, silo byte 
Paket som välter, fastnar i inmatningen till 

brickpackaren. 

Välta paket 

Brickpackare och silo byte  
 

Var i packlinjen uppkommer de flesta mikrostoppen? 

Innan brickpackaren. Silos  

Innan brickpackaren, silobyten 

Brickpackaren 

Brickpackaren 

Brickpackare  
 

Är det någon kaffesort som ger upphov till fler stopp än andra sorter? Vilken/vilka? 

Kok.  

Kokkaffe 

Kok. 

Kok 

Kok 
 

Är driftstoppen till viss del beroende på brister i struktur, standardisering och 

rollfördelning? Utveckla gärna ditt svar. 

Bara maskinellt.  

Maskinellt  

 

Nej 

Nej  
 

Går Mikrostoppen till viss del att förebygga genom proaktivt arbete? Har du något exempel 

på vad? 

Ja.  

Yaaaass 

Nej, inte i dagsläget. 

Nej 

Nej  
 

Har ni märkt att fler antal stopp inträffar då nyanställd personal arbetar? Vad tror du att det 

beror på? 

Nej  

Niet 
Nej, men tar lite längre tid att åtgärda. Detta tror jag beror på 

rutin. 

Nej 

Lite bara om man tex missar och fylla på material  
 

Kan det på operatörsnivå göras något annorlunda i samarbetet eller upplägget för att 

minska stopptiden/antal stopp? 

Nej 
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Niet 

Nej. 

Nej 
väldigt litet man får bygga om maskinerna om ska minska 

stopptiden 
 

Hur upplever ni antalet orsakskategorier i RS Production?Tillräckligt många? Några som 

sällan används?  Något som bör ha en egen kategori som inte har det i dagsläget? 

Det är bra nu  

Det är okej 
Bra, fungerar. Klart man kan gå djupare på felorsaker, men blir då väldigt mycket att välja 

på. 

Ok 

ok 
 

Är det svårt att hitta en passande orsakskategori i RS production? varför/varför inte? 

Nej  

Niet 

Nej. 

Nej 

obland 
 

Har du koll på alla orsakskategorier som finns i RS production? 

Ja 

Ja 

Ja. 

Ja 

ja 
 

Hur användarvänligt tycker du att systemet är? Är det bara ett extramoment eller ser du att 

det kan generera något?  

Jag tycker det är bra.  

Det är bra 
Är bra. men för lite feedback hur det används för att förbättra 

produktionen. 

Ett extrsmoment 

Bra och se vad som har orsakat mest stopp under skiftet. 
 

Hur upplever du tillgängligheten till maskinen när fel uppstår? Är ni på plats tillräckligt 

snabbt?  

Ja 

Yaaaass 
Den är bra, oftast så är man på plats tillräckligt 

snabbt. 

Bra 

Ja 
 

När används kategorin ”Orsak Okänd”? 

När det är ovanliga stopp.  

När det är mer ovanliga stopp 
När man vill beskriva något större fel eller om det inte finns någon orsak som är 

preciserad. 

Nä de int finns nåt passande alternstiv 



 

ix 
 

När man inte vet orsaken 
 

Har du några tankar eller idéer om hur mikrostoppen bör hanteras? 

Nej 

Niet 
Skulle kunna få bort en hel del mikrostopp ifall Pkd:n inte stannade direkt när det blir något stopp 

efter Pkd:n Skulle kanske kunna utredas. 

Nej 

nej 
 

Några övriga tankar? 

Nej  

Niet 

Nej 

Nej 
 

 



x 
 

Bilaga 4. Felorsak okänd och Orsak övrigt 
 
Felorsak Okänd 

Gruppering kommentarer Antal stopp 

5 lagret 1 

Arknedtagning 1 

Banan före ugnen 2 

Blixt 4 

Brandlarm 8 

Brickvändaren 4 

Byte av brickor  1 

Byte av ettikettyp 5 

Byte av luftslang pkd 1 

Byte av oljerör 5 

Drivrem foliematning 2 

Dålig pall 1 

Etikett saknas 2 

Etikettskrivare 3 

Etikettskrivare lagret 1 

Fel vikt 2 

Felmarkering 1 

Felsökning 5 

Felsökning mjuka paket 5 

Felsökning vikning 1 

Felvikt bricka 2 

Folie 2 

Folieinmatning 1 

Folietest 19 

Fula paket 3 

Fullt på lagret 5 

Givarfel 5 

Hissen fastnade 1 

Hög volym 6 

Inmatningsarm cylinder 4 

Inställning stamp 6 

Justering av för små paket 1 

Justering brickpack 2 

Justering folie 3 

Justering stegbanan 1 

Justering utskjutare 1 

Justering vakuumsnurra 3 

Kabeldragning vid hiss 1 

Kaffe i svetsen 10 

Klaff utmatning 1 

Kniv toppklipp 17 

Kok 22 

Kommentarfält tomt 325 



 

xi 
 

Kvar från föregående skift 1 

Kvarnen 3 

Kö på banan 1 

Larm fingerplatta inskjutare 2 

Läsfel 1 

Lös fotocell 1 

Mikrostopp 1 

Mjukavkännare 12 

Motorskydd allmänt 3 

Motorskydd vakuumpump 2 

Motorskydd/huvuddrivning 5 

Ny kniv vid innmatning folien 1 

Nytt gummi stamp efter tejp 2 

Olja sprutar i maskinen 1 

Omformare 1 

Omrörare  1 

Omstart 3 

Paket drogs ej av 2 

Paket fastnat 5 

Paket vält 2 

Pallar i vägen 1 

Pallastare 4 

Pallastare helabönor 3 

Pallras 2 

Pks på samma silo sida 1 

Plast av 4 

Plastat om 3 

Problem lagret 2 

Programfel? 2 

Pushen på varv 5 1 

Rast 1 

Rengörning av hållare dornhjul 1 

Rengörning av tejpdelen 1 

Robot 10 

RS 187 

Räknaren flippade ur 4 

Scanner svarar inte, etikett felplacerad 1 

Service 41 

Silo 1 

Skoprovning 1 

Sortbyte 5 

Spottar ut paket 2 

Ställ 1 

Tejp 1 

Tekniker brist 2 

Test av folie 8 

Topplast feldragen 1 

Toppvikningen 1 



xii 
 

Transfervagn 2 

Transportbana lagret 1 

Trasig fotocell 4 

Trasig givare vid paketutspark 1 

Trasig givare vid utmatning till serpentinbanan 1 

Trasig hållare 2 

Trasigt paket 2 

Tömning av vatten, tryckluft. 1 

Underhåll 1 

Underhåll folie 1 

Underhåll serpentinbana 1 

Uppvärmning 1 

Utbildning 2 

Utmatning 1 

Vakuumpump 15 

Vakuumsnurra 6 

Veck i toppsvetsen 8 

Volym 4 

Värme dornhjul 17 

Totalsumma 909 

 

 

Orsak övrigt 

Grupperade kommentarer Antal stopp 

? 3 

5e lagret 2 

Axel till ena stopparmen trasig 2 

Bana slutade fungera, säkring utlöst. 1 

Brandörrar stängdes 1 

Bricka gick sönder 7 

Brickvändare 1 

Byte display 1 

Började räkna fel. 1 

Däcket 1 

Dörr lossnade 1 

Ej ivägskickad pall 1 

Etikett saknades 2 

Fel på lagret 1 

Fingerarmen 1 

Fullt i lagret 1 

Givare 9 

Hissen till plan 300 1 

Inmatningsarm cylinder 32 

Inskjutare 2 

Justering 13 

Kabel av i svetsbacken 3 



 

xiii 
 

Klipper ej av plasten 3 

KOK paketen gick ej att köra brickpackaren 1 

Kommentarsfält tomt 145 

Kompressorn 3 

Krash med paket 2 

Larm fingerplatta inskjutare 4 

Ljusbom 2 

Medbringare 1 

Motorn till banan efter brickpack 1 

Motorskydd till medbringare utlöst 2 

Ny svetsback 1 

Oljeläckage 1 

Pallastaren till krt 1 

Palleterade fel 3 

Plasten gick av 6 

Programfel 1 

Pushern 6 

Scanner läste inte nya etiketterna 1 

Stopp på lagret 2 

Stopp vid robot 4 

Stoppmotor 1 

Transfervagn 5 

Trasig bricka 1 

Underhåll 4 

Viker brickor fel 9 

ville inte ställa på 5e varvet 1 

Öppna flikar 2 

Totalsumma 300 
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