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 Sammanfattning 

Vid AstraZenecas  fabrik  i Gärtuna  utanför  Södertälje  paketerar man  tabletter  i  så  kallade 
plånboksförpackningar.  Förpackningen  är  tänkt  att  vara  lite  exklusivare  än  vanliga 
läkemedelsförpackningar, samtidigt som den ska vara enkel att bära med sig. Paketeringen 
är  helautomatisk  och man  använder  sig  av  totalt  fyra  stycken  paketeringslinjer,  där man 
under året har bytt ut och byggt om delar av maskinerna.  
 
Sedan  år  2007  har man  arbetat med  konceptet  Lean  Production  och man  har  i  nuläget 
kommit  en  bra  bit  in  i  det  ”nya”  tankesättet. Det  finns  dock  fortfarande  saker  som  inte 
fungerar  tillfredställande,  till exempel omställningen av paketeringslinjen  som görs mellan 
varje  order.  Det  är  inte  bara  omställningen  som  går  att  förbättra. Man  har  även  stora 
förluster, främst i form många småstopp, då maskinerna ska startas upp efter ställ. 
 
För att få en bättre bild av vad som inte fungerar gjordes en kartläggning av både stället och 
uppstartsförlusterna.  Tanken  var  att  sedan  hitta  problem  under  stället  som  leder  till 
uppstartsförluster. Detta visade sig dock svårt eftersom många av dessa problem beror på 
att produktionsprocessen är instabil. Det visade sig även att man har stora variationer i hur 
olika operatörer arbetar under stället. Därför användes i stället kartläggningarna som grund 
till förbättringsförslag som dels ska kunna göra processen mer stabil efter ställ men också få 
operatörerna att arbeta mer standardiserat. Här nedan presenteras förbättringsförslagen: 
 

• Se till att ha teknisk kompetens på plats under uppstart 
• Rapportera uppstartsproblem 
• Minska ställdokumentationen 
• Göra om ställkorten 
• Ställ krav på att operatörerna ska följa ställkorten 
• Tydligare rutiner för rensnings‐ och uppstartssekvensen 
• Träna operatörerna så att alla arbetar likadant 
• Fortsätt att jobba med 5S 
• Arbeta uppmuntrande med förbättringsförslag 
• Ge operatörerna mer utbildning i styrsystemet 
• Hantera tilltryck centralt 
• Uppdatera DLoG 
• Laga glappande luckor 

 
   

 
 



 

 

Abstract 

At AstraZeneca’s’ plant in Gärtuna outside Södertälje, tablets are packed  in so called wallet 
packages.    The  package  is  supposed  to  be  more  exclusive  than  regular  pharmaceutical 
packing, while the customer can carry it around easily. The packing process is fully automatic 
and uses a total of four packing lines. Gradually, parts of the machines have been replaced or 
rebuilt. 
 
Since 2007, AstraZeneca has worked with  the concept of  lean production and has come a 
long way in this “new” mindset. Though, there are still things that do not work in a gratifying 
way, for example the setup of the packing lines that is required between each order. There 
are also significant losses, mainly due to short stops, when the packing lines start up after a 
setup. 
 
To get a better idea of what does not work so well, a survey of both setup routine and start 
up  losses were made. The  idea was to find problems  in the setup routine that  lead to start 
up  losses.  This  proved  to  be  difficult  since many  of  the  startup  losses were  due  to  the 
unstable  production  process.  In  addition,  the  survey  revealed  that  there  were  major 
variations  in  how  different  operators  worked  during  the  setup  process.  Therefore  the 
surveys were used to generate improvement proposals, in order to make the process more 
stable but also to achieve a more standardized work procedure. The following improvement 
proposals were made:  
 

• Be sure to have technical expertise in place during the startup phase 
• Report startup problems 
• Reduce the setup documentation 
• Make new setup cards 
• Make sure that all operators follow the setup cards 
• Have clearer procedures for cleaning phase and start up phase 
• Continue to work with 5S 
• Work encouraging with improvement suggestions 
• Provide the operators with further education in how to interpret the control system 
• Managing printing on the packages from a central computer 
• Update DLoG 
• Fix loose shutters 

   

 
 



 

Ordlista 

För att underlätta läsningen beskrivs här interna beteckningar som används vid AstraZeneca. 
 
 
Wallet: Betyder plånbok och syftar på en läkemedelsförpackning som liknar en plånbok. 
Wallet kan också syfta till de produktionslinjer där förpackningen tillverkas. 
 
Röd/Blå zon: Benämningar på olika områdeskategorier som används vid AstraZeneca. Båda 
typer har speciella hygien‐ och klimatkrav, där röd zon har högre krav. 
 
Wal1, Wal2, Wal3, Wal4: De fyra produktionslinjer där plånboksförpackningen produceras. 
 
Roll1, Roll2, Roll3: De tre olika rollerna som operatörerna har under omställningsarbetet.  
 
Formatbyte: Sker när linjen ska producera en ny produktvariant. Kräver alltid ett omställ. 
 
Orderbyte: När linjen ska producera en ny order. Kräver alltid ett omställ. 
 
Förluster: Syftar på saker som gör att man inte får ut max av produktionen, exempelvis 
oplanerade stopp, väntetid mellan olika moment som utförs under ställ och defekta 
produkter.    
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I detta kapitel beskrivs bakgrunden till arbetet samt syfte och mål. Även avgränsningar 
presenteras. 
 
 
1.1 Bakgrund 
På  AstraZenecas  tablettfabrik  i  Gärtuna  utanför  Södertälje,  har  man  fyra  stycken 
paketeringslinjer där man packar tabletter  i så kallade plånboksförpackningar. Man började 
paketera läkemedlet Losec i plånboksförpackningar år 1998 och gick senare över till Nexium. 
Under  åren  har man  successivt  byggt  ut  produktionen  samt  bytt  ut  delar  av maskinerna. 
Syftet med plånboksförpackning är att göra en lite exklusivare förpackning som är enkel för 
kunden att bära med  sig, utan att  skada  tabletterna. Paketeringsenheten började officiellt 
arbeta med  konceptet  Lean  Production  år  2007  och  har  kommit  en  bra  bit  in  i  det  nya 
tankesättet. Eftersom det tar flera år att bli riktigt bra på Lean finns det fortfarande mycket 
att göra på avdelningen. 
 
En sak som kan förbättras är omställningen av paketeringslinjen som görs mellan varje order. 
Speciellt  fokus  bör  avsättas  när man  ska  ställa  om  för  att  köra  ett  nytt  format  eller  vid 
underhåll, vilket görs i samband med ställ. Problemet är inte bara att omställningsarbetet tar 
tid, man ser även att det medför stora förluster vid uppstart av maskinerna (Sturesson). 
 
1.2 Syfte 
Syftet  med  examensarbetet  är  att  kartlägga  samt  analysera  omställningsarbetet  och 
förlusterna  under  uppstartsfasen  efter  ställ.  Därefter  ska  det  utredas  om  rutiner  i 
ställarbetet kan kopplas  till  förlusterna under uppstartsfasen efter  ställ  samt komma med 
förbättringsförslag för att minska uppstartsförlusterna.  
 
1.3 Målsättningar 
Eftersom det  i dagsläget finns stora variationer  i hur ställarbetet fungerar, både  i tids och  i 
kvalitativ  synpunkt,  är  målet  att  komma  med  förbättringsförslag  som  minskar  dessa 
variationer. Förbättringsförslag ska även göra att uppstartsförlusterna minskar. Detta arbete 
ska vara godkänt av både min handledare på KTH och av min handledare på AstraZeneca. 
 
1.4 Avgränsningar 
Dessa avgränsningar är framtagna i samråd med handledare Leif Borg. Vissa gjordes i början 
av projektet och andra tillkom senare. Anledningen till att avgränsningar görs är för att spara 
tid och att få ett mera effektivt arbete. 
 

• I huvudsak bara studera Wal1 och Wal3. 
• Inga ekonomiska beräkningar för vad förbättringsförslag kostar att implementera. 
• Inte  betrakta  lösningar  på  hur  bemanning  på  linjen  kan  ändras,  utan  hela  tiden 

förutsätta att tre operatörer bemannar linjen. 
• Vid kartläggning av ställarbetet endast följa roll2, det vill säga arbetet i blå zon. 
• Vid kartläggning av ställarbetet kommer inte serviceställ att betraktas. 
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I detta avsnitt beskrivs kort AstraZenecas verksamhet. 
 
 
2.1 Verksamhet 
AstraZeneca(2010) är ett av världens största bioläkemedelsföretag och verkar på den globala 
marknaden. Företaget bildades 1999 då det svenska företaget Astra slogs ihop med brittiska 
Zeneca. 
 
Företaget  koncentrerar  sin  verksamhet  på  receptbelagd  medicin  för  behandling  av 
sjukdomar  inom  cancer,  hjärt/kärl, mage/tarm,  infektion,  neurovetenskap,  andningsvägar 
och  inflammation.  AstraZeneca  bedriver  forskning,  utveckling,  produktion  och 
marknadsföring av sina produkter. 
 
Verksamheten i Sverige består av ca 9650 personer som är fördelade på Södertälje, Mölndal, 
Lund och Umeå. Den största delen av produktionen ligger i Södertälje, bland annat i Gärtuna 
där världens största tablettfabrik finns, se figur 1. AstraZenecas bruttoexport från Sverige har 
ett värde av 48 mdr kronor (AstraZeneca 2010).  
 

 
Figur 1 AstraZenecas tablettfabrik i Gärtuna utanför Södertälje. Källa: www.astrazeneca.se 

 



3 Nulägesbeskrivning

3 Nulägesbeskrivning 

 

10 
 

I detta kapitel beskrivs den nuvarande situationen på AstraZeneca. Först beskrivs produkten, 
produktvarianter samt processen. Senare förklaras operatörernas arbete samt hur det 
arbetas med ställ i nuläget. 
 
 
3.1 Produkten 
Tabletten  som  paketeras  i  plånboksförpackningar  vid  AstraZeneca  i  Gärtuna  är  Nexium, 
vilket  är  en magsårsmedicin. Den  aktiva  substansen  i Nexium  är  esomeprazol,  som  är  en 
vidareutveckling av omeprazol  (Losec). Tabletterna är väldigt  fuktkänsliga, därför ställs det 
höga krav på paketeringen. Det är ytterst viktigt att man kan  leverera paketerade tabletter 
av hög kvalitet. 
 
Plånboken  som  tillverkas  består  av  fyra  olika  komponenter:  ämne,  blister med  tabletter, 
häfte samt en etikett. Ämnet är skalet till plånboken på vilket blister och häfte limmas fast, 
figur 2. Häftet är en användarhandbok och  i blistret förvaras tabletterna. Etiketten används 
för att hålla plånboken stängd efter att den har vikts ihop, figur 3.  
 

 
Figur 2 Uppvikt plånbok med häfte på vänster sida och dubbelvikt blister på höger sida. Häftet och blistret är 
fastlimmade på ämnet. 
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Figur 3 Stängd plånbok med etikett. 

 
Plånböckerna säljs  inte separata utan förpackas  i flerpack  i små kartonger. Dessa kartonger 
kallas vikkapslar.  
 
3.2 Produktvarianter  
För att ge kunden stor valmöjlighet erbjuds en hel del olika produktvarianter på wallet. Saker 
som kan varieras är:  styrkan på  tabletterna, mängd  tabletter per blister,  typ av häfte och 
antal plånböcker per kartong (Karlsson), se tabell 1. 

 

Tabell 1 Produktvarianter på wallet. 

Tablettstyrka  Tabletter  per 
blister 

Häfte  Plånböcker  per 
vikkapsel 

20mg  3st  Utan häfte  Utan vikkapsel 
40mg  7st  12 sidiga  2st 
  14st  24 sidiga  4st 
  15st    7st 
      8st 
 
3.3 Processbeskrivning 
Walletlinjen  består  egentligen  av  fem  separata maskiner  som  är  sammankopplade med 
rullband: blistermaskin, plånboksmaskin, kartonnerare, etiketterare samt slutpack, se figur 4. 
Detta gör att det  finns små buffertar mellan maskinerna  i  form av matningsband. Då man 
paketerar utan vikkapslar skiljer sig  linjen något eftersom kartonneraren och etiketteraren 
inte behövs. Även slutpacken ser ut på ett annat sätt och kallas Wallet In Bulk (WIB), se figur 
5. Det finns totalt fyra stycken paketeringslinjer vilka heter Wal1, Wal2, Wal3 och Wal4. 
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Figur 4 Maskinflöde för Wal1 och Wal3. 

 

 
Figur 5 Maskinflöde för Wal2 och Wal4. 

 
Blistermaskin 
Blistermaskinen  matas  med  tabletter  som  laddas  via  ett  kärl  som  kommer  från  den 
avdelningen  som  producerar  tabletterna.  Kärlet  hissas  upp  med  en  pelarlyft  och  matas 
ovanifrån  i  blistermaskinen.  Formfolie  och  täckfolie  på  rulle matas  också  in  i maskinen. 
Täckfolien får ett tilltryck som verifieras med kamera. Tilltrycket är den text som är tryckt på 
blistret  där  man  exempelvis  skriver  ut  aktuell  substans.  Formfolien  formas,  fylls  med 
tabletter och försluts sedan med täckfolie.   
 
Blistret kapas och viks för att sedan matas ut på två banor. Med hjälp av en vändenhet läggs 
blistren sedan på en bana som leds in i plånboksmaskinen. Blistermaskinen står i ett speciellt 
rum där temperaturen och luftfuktigheten noggrant kontrolleras, detta eftersom tabletterna 
exponeras  i  luften. Detta område kallas röd zon och har även speciella hygienkrav.  I resten 
av  linjen är  tabletterna  förslutna vilket  inte gör dem  lika känsliga. Detta område kallas blå 
zon. 
 
Plånboksmaskin 
Plånboksmaskinen matas med blister, häften och ämnen. Blister och häftet  limmas  fast på 
ämnet. En vikenhet viker  ihop plånboken och därefter förseglas plånboken med en etikett. 
Slutligen  lasermärks plånboken  innan den  rullar ut  till  kartonneraren. Det unika  tilltrycket 
verifieras och loggas med hjälp av en kamera. 
 
Kartonnerare 
I kartonneraren packas plånböckerna  i vikkapslar. Vikkapslarna  limförsluts,  lasermärks och 
skickas sedan vidare till etiketteraren. 
 
Etiketterare 
Etiketteraren matas med vikkapslar och verifierar  tilltrycket  som även det  lagras. Därefter 
förseglas vikkapseln med säkerhetsetiketter och matas vidare till slutpacken. 
 
Slutpack 
I slutpacken paketeras vikkapslarna i wellpapplådor. Dessa försluts med tejp och märks med 
en streckkod som skrivs ut av en bläckstråleskrivare. Wellpapplådan vägs för att säkerställa 
innehållets kvantitet och verifierar sedan streckkoden. Till slut packas wellpapplådan på en 
pall. Det finns två pallställ i slutpacken, vilket gör att man inte behöver stanna maskinen för 
att ta ut den fulla pallen. 
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3.4 Operatörernas arbete 
3.4.1 Allmänna uppgifter 
Operatörernas huvuduppgift är att övervaka produktionen. Vid normal bemanning arbetar 
tre stycken operatörer på linjen. Om maskinerna stannar är det operatörernas ansvar att se 
till att få igång maskinerna så fort som möjligt. Kan de inte lösa problemet kan man tillkalla 
specialister, vilka  i  första hand är  tekniker. För att  inte maskinerna ska stanna är det även 
viktigt att operatörerna hela tiden ser till att det finns material tillgängligt på  linjen och att 
man hela tiden fyller på maskinerna med förpackningsmaterial. 
 
Med  jämna  mellanrum  utförs  en  så  kallad  täthetskontroll  av  de  färdigproducerade 
plånböckerna för att säkerställa kvaliteten. Denna kontroll ansvarar operatörerna för och det 
man kontrollerar är bland annat att tabletterna är intakta och att blistret är helt. 
 
3.4.2 Logga fel i DLoG 
DLoG är ett  industridatasystem som används vid AstraZeneca. Systemet är uppkopplat mot 
produktionen och kan sedan presentera status och statistik från de olika produktionslinjerna. 
Systemet  känner  automatiskt  av  när  det  blir  stopp  i  produktionen, men  det  är  upp  till 
operatörerna att koppla stoppet till en orsak. 
 
Det finns cirka 30 olika status men endast åtta används i denna studie. Dessa är produktion, 
produktion  driftklar,  väntar  på  kod,  blister,  wallet,  kartonnerare,  slutpack,  rast.  Övriga 
statuskategorier summeras till kategorin ”övriga”. Nedan beskrivs de olika statusarna: 
 

• Produktion är då linjen producerar. Alltså står maskinen stilla på övriga status. 
 

• Produktion driftklar kan ses som ett mellanläge innan felet har hunnit loggas. Det 
brukar ta ca 15 sekunder innan statusen går över till ”väntar på kod”. 

 
• Väntar på kod (kod) dyker upp efter ”produktion driftklar” och här är det upp till 

operatören att mata in en orsak till stoppet i DLoG. Det kan göras från att ”väntar på 
kod” dykt upp till ca 15 sekunder efter att felet är åtgärdat och produktionen åter är 
igång. Om stoppet inte kopplas till en orsak kommer det att lägga sig i kategorin 
”väntar på kod” i historiken.  

 
• Blister, wallet, kartonnerare, slutpack, är stopp som är kopplade till respektive 

maskin. 
 

• Rast är stopp som är orsakade av att operatörerna tagit rast. 
 

• Övriga är alla övriga stopp, till exempel orderbrist och materialbrist. 
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3.5 Ställarbetet 
Walletlinjerna är bemannade med  tre  stycken operatörer vilka alla hjälps åt under  stället. 
Ska det  ske ett  formatbyte eller om det uppstår andra problem  får man  tillkalla  tekniker. 
Arbetet är uppdelat i tre roller där varje operatör ansvarar för varsin. Överlag har roll 1 hand 
om röd zon, roll 2 sköter blå zon och roll 3 tar hand om dokumentationen. 
 
För att underlätta ställarbetet har man gjort så kallade ställkort, vilka beskriver vad som ska 
göras under stället samt  i vilken ordning de olika rutinerna ska utföras, se figur 6. Man har 
även antecknat på ställkorten hur  lång tid de olika momenten bör ta. Varje operatör tar de 
ställkort  som hör  till den  roll  som de  ska  ansvara  för under  stället och  följer punkterna  i 
ordning. 
 

 
Figur 6 Ställkort Wal3 avseende roll2. 

 
Ställkorten  är  uppdelade  i  olika  arbetsmoment  vilka  är:  förberedelse,  tomkörning, 
linjerensning,  förberedelse  orderstart,  orderstart  och  efter  omställ.  Arbetsmomenten  ser 
något  annorlunda  ut  för  roll  3  som  sköter  dokumenthanteringen,  men  principen  är 
densamma. 
 
Vid AstraZeneca använder man sig av två stycken definitioner för ställtid, vilka är t och T.  
T börjar innan tomkörning av maskin startar och slutar när maskinen gått utan problem i fem 
minuter  efter  uppstart.  t  startar  när  tomkörningen  är  slut  och  slutar  då  första 
kvalitetskontroll  är  utförd.  Utifrån  dessa  definitioner  loggas  ställen,  vilket  gör  att 
produktionsteknik sedan kan ta fram statistik som är kopplad till ställen. 
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I detta kapitel förklaras de teorier som arbetet bygger på, detta för att ge läsaren en 
fördjupad kunskap i ämnet. 
 
 
4.1 Ställ 
Ofta  tillverkas  olika  produktvarianter  i  samma maskin  vilket medför  att maskinen måste 
ställas om. Man  får då ett  stopp  i produktionen eftersom  stället kräver att maskinen  står 
stilla när exempelvis maskindelar måste kunna bytas ut.  
 
Innan  stället  börjar  har  man  en  tömningsperiod  då  produktionslinan  kör  ut  de  sista 
produkterna.  Man  kan  också  definiera  en  uppstartsfas  mellan  stället  och  fram  tills 
produktionen kommit upp i en normal produktionshastighet, se figur 7.  
 
Ställtid kan definieras på olika sätt men man pratar i huvudsak om tre olika tider. Den första 
är  tiden  då maskinen  står  stilla,  vilket  egentligen  inte  säger  så mycket  om  stället. Därför 
brukar  man  istället  definiera  ställtiden  som  tiden  mellan  att  den  sista  produkten  i 
föregående serie är klar, till tiden då den första produkten i den nya serien är klar. Denna tid 
definieras  som  t. En  tredje  variant  av  ställtid,  som definieras  som T, är  tiden  från normal 
produktionshastighet  i  den  första  serien  till  normal  produktionstid  i  den  andra  serien 
(Bicheno 2006). 
 

 
Figur 7 Ställ och produktionscykel. 

 
4.2 Lean Production 
Lean  Production  är  en  övergripande  strategi  som  infördes  och  fick  sitt  genombrott  inom 
bilindustrin  av  Toyota.  Teorin  handlar mycket  om  enkelhet  och  att  få  en  verksamhet  att 
drivas på ett resurssnålt sätt. Det finns flera principer inom Lean, men de två grundläggande 
är kundorderstyrning och inbyggd kontroll. Med kundorderstyrning menar man att man inte 
börjar  tillverka  en produkt  innan man har  en order(Just  In  Time). Detta  gör  att man  inte 
överproducerar  och  bygger  upp  stora  färdigvarulager.  Inbyggd  kontroll  gör  att  man 
säkerställer  att  varje  värdeökande  steg  i  processen  inte  skickar  vidare  defekta 
produkter(Right From Me). Upptäcks fel ska hela processen stanna och felet ska lösas (Liker 
2004).  
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Andra viktiga principer är ständiga förbättringar och att ha ett standardiserat arbetssätt. Det 
standardiserade arbetssättet ska vara dokumenterat och vara den bästa arbetsmetoden som 
är  känd.  Standarden  är  inte  statisk,  därför  får man  uppdatera  standarden  då man  hittar 
bättre arbetssätt. Att ha ett standardiserat arbetssätt är viktigt för att få en stabil och  icke 
varierande  produktion.  Det  är  också  en  förutsättning  för  att  ständigt  kunna  förbättra 
processen. (Liker 2004) 
 
4.3 Single Minute Exchange of Dies (SMED) 
Reduktion av ställtid är en av delarna  inom Lean Production. Genom att reducera ställtider 
får man inte enbart mer tillgänglig produktionstid. Det medför också att man kan producera 
mindre partier vilket minskar behovet av stora färdigvarulager (Bichenos 2006).  
 
SMED  är  en metod  som myntades  av  Shingo  (1985)  som  är  uppdelad  i  åtta  steg  för  att 
reducera ställtiden. För att göra metoden mer lättöverskådlig har det på senare tid kommit 
en rad olika varianter av SMED‐metoden där alla  i grunden bygger på Shingos modell. Här 
beskrivs Bichenos (2006) metod i fyra steg, se figur 8. 
 

1. Separera interna och externa ställarbeten   
Det första steget går ut på att identifiera vilka av ställrutinerna som är interna, vilket 
betyder att de måste göras då maskinen står still. Dessa rutiner skall separeras från 
de externa, vilka kan göras som förberedande eller efterföljande åtgärder då 
maskinen åter är i drift.  
 

2. Gör om interna rutiner till externa 
Man går sedan vidare med att undersöka om några av de interna rutinerna kan göras 
om till externa. Genom att ha så få interna rutiner som möjligt minimerar man tiden 
då maskinen måste stå stilla. 
 

3. Minska eller eliminera de interna aktiviteterna 
Det finns en hel del man kan göra för att minska de interna aktiviteterna: 

• Standardisera och förbättra arbetssättet 
• Använd förhandsjusterade fixturer  
• Använd standardiserade verktyg och fästanordningar 
• Inkalla extrapersonal så arbetet kan göras snabbare 
• Eliminera justeringar 
• Mekanisera/automatisera  

 
4. Minska de externa aktiviteterna 

Att minska de externa aktiviteterna kan tyckas meningslöst då det inte kommer att 
påverka stället. Men fördelen med att minska de externa aktiviteterna är att man 
annars riskerar att inte kunna köra tillräckligt små partier då det inte finns tid för alla 
förberedelser. 
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Figur 8 Förklaring av SMED‐metoden. 

 
4.4 5S 
5S är ett Lean‐verktyg som togs fram av Toyota och handlar om hur man håller ordning i till 
exempel en  fabrik eller på ett  kontor. Metoden består  av  fem  steg där  varje  stegs  första 
bokstav på japanska är ”S”, därav namnet 5S. Att ha en ren och strukturerad arbetsplats gör 
att  även  arbetet blir mer  strukturerat. Dessutom mår personalen bättre  av  att ha en  ren 
arbetsplats. Det är viktigt att teamet som  jobbar  i  lokalen arbetar tillsammans med 5S och 
att man inte tar in extern personal för att utföra arbetet (Peterson 1998).  
 

• Seiri – Sortera de verktyg och material som används från de som inte används. Det 
som inte används bör kastas alternativt sparas på ett lager. 
 

• Seiton – Strukturera det som används så det blir lättillgängligt. Alla verktyg ska ha sin 
egen plats och vara placerade på ett sätt som gör det enkelt för personalen att både 
tillgripa och ha en bra överblick över verktygen. 
 

• Seiso – Städa regelbundet. Genom att hålla rent kommer problem lättare upp till 
ytan. Personalen ska även se till att saker som är felplacerade ställs tillbaka på sin 
rätta plats. 
 

• Seiketsu – Standardisera arbetet till dagliga rutiner. Använd listor för daglig vård av 
lokaler och maskiner. 
 

• Shitsuke – Se till att ordningen följs och att den förbättras. Man skapar vana hos 
personalen genom att dagligen låta dem arbeta med 5S. 
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5 Metod 

Detta kapitel behandlar de metoder som används i arbetet. Det inleds med datainsamling i 
form av primärdata och sekundärdata. Avslutningsvis beskrivs principen för simuleringen 
samt tidsstudien. 
 
 
5.1 Primärdata 
Primärdata  är  den  typ  av  data  som  sedan  tidigare  är  insamlad  och  dokumenterad  av 
företaget. Till primärdata räknas DLoG, ställprogram och dokumentation. 
 
5.1.1 DLoG 
I DLoG  kan man  exportera maskinstatushistorik med  aktuella  tider  till  Excel,  vilket  är  vad 
DLoG används till i det här arbetet, se tabell 2. Det som är av intresse i detta arbete är ”Level 
1”  vilket  beskriver  aktuell  maskinstatus  samt  ”Duration”  som  visar  hur  lång  tid 
bredvidliggande status har varit aktiv. 
 

Tabell 2 Exempel på maskinhistorik från DLoG. 

Date Time Level1 Level2 Level3 Duration
2010‐08‐11 06:10:00 Omställ t‐stopp   06:13:14
2010‐08‐11 12:23:14 Produktion Prod. Driftklar   00:00:27
2010‐08‐11 12:23:41 Väntar på kod Väntar på kod   00:00:07
2010‐08‐11 12:23:48 Produktion Produktion‐Auto   00:00:35
2010‐08‐11 12:24:23 Produktion Prod. Driftklar   00:00:17
2010‐08‐11 12:24:40 Maskinfel Blistermaskin Fyllningsstation 00:02:04
2010‐08‐11 12:26:44 Produktion Produktion‐Auto   00:01:19
2010‐08‐11 12:28:03 Produktion Prod. Driftklar   00:00:22
2010‐08‐11 12:28:25 Maskinfel Walletmaskin Häftesmatning‐Inget häfte i  tång 00:01:38
2010‐08‐11 12:30:03 Produktion Produktion‐Auto   00:00:17
2010‐08‐11 12:30:20 Produktion Prod. Driftklar   00:00:20
2010‐08‐11 12:30:40 Maskinfel Walletmaskin Häftesmatning‐Häfte i  tången 00:12:03
2010‐08‐11 12:42:43 Produktion Produktion‐Auto   00:00:08
2010‐08‐11 12:42:51 Produktion Prod. Driftklar   00:00:19
2010‐08‐11 12:43:10 Maskinfel Blistermaskin Vikenhet 00:03:50  
 
5.1.2 Ställprogram 
Ställprogrammet är som en loggbok över ställen som fylls i av operatörerna. För varje order 
antecknas orderstorlek,  typ av ställ, operatörer som medverkat, ställtider och  tid då  linjen 
inte varit bemannad. Det finns även utrymme för att skriva  in problem som uppstått under 
stället samt tiden det tagit att lösa dessa problem. Efteråt kan man gå in i loggen och ta fram 
information om tidigare ställ, se figur 9. 
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Figur 9 Utdrag från ställprogrammets logg. 

 
5.1.3 Dokumentation 
AstraZeneca har en stor databas med dokumentation att  tillgå. De som varit användbara  i 
arbetet är underhåll‐ och ställ‐dokumentation samt ställkorten. 
 
5.2 Sekundärdata 
Till  skillnad  från  primärdata  är  sekundärdata  den  information  som  samlats  in  och 
dokumenterats under arbetets gång. Till sekundärdata räknas observationer och intervjuer.  
 
5.2.1 Observationer 
Observationer  är  en  stor  del  av  datainsamlingen  och  har  flera  syften.  Först  och  främst 
används observationer till att få förståelse för hur processen och arbetet runt om kring den 
fungerar. Detta är en grundförutsättning  för hela arbetet. Observationer används även  till 
att hitta brister som kan leda till förbättringsförslag. 
 
5.2.2 Intervjuer  
Att  få  ta  del  av  operatörernas  kunskap  och  erfarenheter  är  av  stor  vikt.  Detta  eftersom 
operatörerna arbetar närmast processen och således vet vad som fungerar och vad som inte 
fungerar. Även specialister såsom tekniker, grupp chefer, underhållsingenjörer, SMED/Lean 
koordinatorer har mycket kunskap. 
 
Intervjuer med operatörer har mestadels skett på ett ostrukturerat sätt då frågor dykt upp 
under arbetets gång. Även en enkät gjordes till operatörerna  för att  få ett bredare svar då 
kunskaps‐/erfarenhetsnivån varierar. 
 
Då  specialister  är  svårare  att  få  tag  på  har  intervjuerna  med  dessa  skett  på  ett  mer 
strukturerat sätt där frågor formulerats på förhand. 
 
5.3 Simulering 
Uppstartsförlusterna går att mäta med hjälp av data från DLoG. Målet med simuleringen är 
att visa hur många plånböcker som produceras från det att stället är klart och några timmar 
framåt. Då  linjens kapacitet är känd och alla körtider,  inklusive status, finns att hämta  från 
DLoG kan detta enkelt stegas upp med en algoritm skriven i Matlab. Då en stor mängd data 
används  och  flera  körningar  ska  jämföras  används  Excel  som  datahanterare.  Eftersom 
maskinstatusen är känd kan man  få  fram vilka  typer av stopp  i produktionen som är mest 
vanligt förekommande.  
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5.4 Tidsstudie 
Syftet med tidsstudien är att få en bild av hur ställarbetet fungerar. I tidsstudien delas stället 
upp i ett antal steg. I varje steg beskrivs vad som sker under stället samt hur lång tid de olika 
momenten tar. Eftersom ställarbetet tar lång tid och innehåller mängder av moment är det 
viktigt att innan tidsstudien kan göras få förståelse för hur processen fungerar samt hur ställ 
går till. Det är bra om varje moment går att definiera till ett steg. 
 
För att få en så realistisk bild som möjligt är det viktigt att  låta operatörerna arbeta ostört 
under stället då frågor och synpunkter kan påverka deras sätt att arbeta. Tidsstudien kräver 
vissa förberedelser då det är svårt att samtidigt både formulera stegen, bedöma arbetet och 
ta  tid. Därför  formuleras  stegen  i  förväg och används  som en bas. Vissa korrigeringar kan 
göras  i  efterhand  om  det  upptäcks  att  de  formulerade  stegen  inte  stämmer  med 
verkligheten. 
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I detta kapitel kartläggs uppstartsförlusterna, först med beräkningar gjorda i Matlab med 
DLoG‐data. Därefter utreds synpunkter från intervjuer och observationer.  
 
 
6.1 Simulering av uppstartsförluster i Matlab 
Walletlinjerna har en kapacitet att producera 170 plånböcker per minut. Detta leder till den 

 funktionen som hela simuleringen bygger på: enkla
 

·   

 
där P är producerade plånböcker och t är tiden i sekunder. 

 
Från DLoG exporteras ett datablad med produktionshistorik (se kapitel 5.1.1 Tabell 2) för de 
senaste  tre  månaderna.  I  detta  finns  det  en  kolumn  för  tid  samt  en  för  status.  Tiden 
motsvarar hur lång tid som linjen har kört på bredvidliggande status.  
 
Eftersom syftet med simuleringen är att se hur uppstartsfasen ser ut  importeras endast de 
rader från DLoG som börjar efter ställ och varar i fyra och en halv timme framåt. Genom att 
simulera de drygt fyra första timmarna kan man vara säker på att få med uppstartsfasen. Då 
ordernummer och typ av ställ inte antecknas i DLoG får databladet jämföras med loggen från 
ställprogrammet.  Resultatet  från  simuleringen  blir  alltså  en  vektor  innehållande  antal 
producerade  plånböcker  efter  ställ  och  fyra  och  en  halv  timme  framåt.  För  varje 
orderkörning  summeras  även  tid  för  respektive  status  i  ett  stapeldiagram.  För  att  se 
komplett Matlab kod, se Bilaga 13.1. 
 
För att få en bredare bild görs denna studie för 20 ställ på Wal1 respektive 20 ställ på Wal3. 
Av dessa ställ är häften utan formatbyte och den andra hälften är med formatbyte. Därefter 
beräknas medelvärdet för dessa fyra kategorier ut, se figur 10 och figur 11. 
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Figur 10 Uppstartsförluster Wal1. 

 

 
Figur 11 Uppstartsförluster Wal3. 

 
I  figurerna  syns även  två  stycken  streckade  referenslinjer  som motsvarar maximal  (100 %) 
teoretisk tillgänglighet respektive 50 % teoretisk tillgänglighet. 
 



6 Kartläggning av uppstartsförluster 

23 
 

Från detta resultat ser man att det  inte finns en så kallad  inkörnings period efter ställ, vare 
sig när det handlar om  formatbyte eller  inte  formatbyte. Tvärtom är uppstartsfasen  jämn 
och  håller  sig  på  en  tillgänglighet  under  50 %.  På Wal1  syns  ingen  större  skillnad mellan 
formatbyte och  icke  formatbyte. Detta beror  troligen på  att  formatbytena ofta  är mindre 
omfattande på Wal1  än på Wal3  där  vi  ser  en  tydlig  skillnad mellan  formatbyte och  icke 
formatbyte. Problemet med denna mätning är att man i DLoG inte kan se när ställtiden t är 
slut, utan att mätningen börjar när ställtiden T (enligt AstraZenecas definition) är slut. 
 
Tittar man på statusfördelningen ser den ungefär  likadan ut för alla fyra olika körningar, se 
bilaga 13.2. Vid  formatbyte på Wal3  syns det  tydligt att merparten av  felen kommer  från 
plånboksmaskinen,  se  figur  12. Det  syns  även  att  det  finns  en  hel  del  stopp  som  inte  är 
loggade. Som nämnts tidigare i rapporten är det enbart vid ”prod” som linjen producerar. 
 

 
Figur 12 Statusfördelning under uppstart på Wal3 vid formatbyte. 

 
6.2 Intervjuer 
När man  frågar operatörerna hur de  tycker att uppstarterna  fungerar anser de överlag att 
det  fungerar ganska dåligt. Detta stöds även av resultatet  från operatörsenkäten, se bilaga 
13.3.  När  det  handlar  om  vilka maskiner  som  havererar  går  åsikterna  isär.  Detta  beror 
troligtvis på att de olika linjerna fungerar olika samt att det är svårt att avgöra vad som går 
fel när det är så många stopp.  
 
Även på  frågan var de  tror att de oregistrerade stoppen  (väntar på kod) härstammar  ifrån 
går  åsikterna  isär.  Vissa  tror  att  plånboksmaskinen  eller  blistermaskinen  representerar 
många av de oregistrerade  felen, eftersom den ofta krånglar och  skapar många  småstopp 
under uppstartsfasen. Andra tror att de oregistrerade stoppen till största del kommer  från 
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slutpacken eftersom den maskinen inte har någon manöverpanel till DLoG och därför kräver 
att operatören går bort till plånboksmaskinen för att kunna registrera felet. 
 
Vid uppstartsfasen anser många operatörer att de ofta behöver tillkalla en tekniker  för att 
lösa problem som uppstår. Samtidigt anser i princip lika många operatörer att de har en god 
förmåga  att  lösa  problem  som  dyker  upp. Många  operatörer  säger  att  de  alltid  vill  ha 
tekniker på plats  för att underlätta uppstartsfasen. När man pratar med  tekniker säger de 
också att det är sagt uppifrån att de ska vara med under uppstarten. De säger även att detta 
inte alltid är möjligt på grund av personalbrist. 
 
6.3 Observationer 
När man studerar uppstartsfasen kan man konstatera att operatörerna har väldig varierande 
kunskap. Detta uppenbarar sig framförallt när det kommer till att  lösa maskinfel som dyker 
upp i uppstartsfasen. Ibland rör det sig om enklare fel, som till exempel att en säkerhetsdörr 
inte är ordentligt stängd eller att material har  fastnat. Men det kan också handla om mer 
svårlösta problem. 
 
Även viljan att försöka att  lösa problem varierar; en del ringer tekniker direkt medan andra 
försöker lösa problemet själv först. Många fel som uppstår är dock av en sådan karaktär att 
operatörerna inte kan lösa dem själva utan måste ringa efter tekniker. På en linje noterades 
en  tekniker  som  var  tvungen  att  tejpa  över  en  givare  i  kartonneraren  för  att  få  igång 
maskinen. Även fel som kräver att luckor måste skruvas upp eller att delar behövs bytas ut är 
exempel på problem som inte operatörerna har möjlighet att åtgärda själva. 
 
Det verkar som om de många  tekniska  fel som uppkommer ofta återkommer, speciellt vid 
uppstart. Detta bekräftas även av tekniker. De säger även att de tror att vissa av problemen 
skulle kunna lösas av operatörerna själva om de fick mer utbildning. När tekniker åtgärdar fel 
som  uppstår  rapporteras  detta  i  princip  aldrig.  Det  enda  som  rapporteras  är  när 
maskininställningar ändras eller när maskindelar byts ut. 
 
När  ställtiderna  loggas  säger man att T  slutar, dvs att produktionen kommit upp  i normal 
kapacitet, då produktionen gått utan fel i fem minuter. Då produktionen ibland inte kommer 
upp  i en  ”normal  kapacitet”  väljer man  ändå  att  avsluta  T. Detta  får  som  konsekvens  att 
uppstartsfasen blandas ihop med produktionsfasen i DLoG och ställprogrammet.  
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Detta kapitel beskriver hur ställarbetet går till samt hur olika personer på AstraZeneca 
upplever ställarbetet. 
 
 
7.1 Tidsstudie för roll 2 på wal 1 och wal 3 
Då variationerna  i  ställarbetet är väldigt  stora är det  svårt att göra en ordentlig  tidsstudie 
över ställarbetet. Anledningen till att variationerna  i ställarbetet är stora beror bland annat 
på  utbildning  av  nya  operatörer,  låg  prioritet  på  ställ  och  viss  brist  på  standardisering  i 
arbetssättet.  Därför  har  ställrutinen  istället  beskrivits  efter  vad  som  ska  göras  enligt 
ställkorten.  Därefter  har  kommentarer  gjorts  som  bland  annat  beskriver  variationer  och 
synpunkter på skillnaden i hur arbetet ska göras jämfört med hur det görs. 
 

1. Förberedelse innan ställ 
Innan stället påbörjas samlas de tre operatörerna på linjen för att fördela ställkorten. 
Här avgör man vem som ska ansvara för vilken roll. Roll 2 ska sedan beräkna hur 
mycket tid det är kvar att köra innan T påbörjas. Därefter görs vissa 
avslutningskontroller. Sista steget i det förberedande arbetet är att vika nya 
kassaktionslådor som används för att kassera defekta plånböcker. 
 
Kommentarer: Man ser att det inte är speciellt mycket förberedelser som görs innan 
ställ. För några månader sedan veks inte kassaktionslådorna innan stället, så detta 
kan ses som ett bevis på att ställrutinen faktiskt ändras. Samtidigt upptäcktes att 
denna ändring inte alltid följs av operatörerna vilket bevisar att ställkorten inte alltid 
följs. När man delar upp vem som ska ha vilken roll görs detta av operatörerna och 
det finns inget ”tvång” som gör att alla operatörer utför de olika rollerna lika ofta. 
 

2. Tomkörning 
Vid slutet av sista producerade pall skall en täthetskontroll utföras. Detta för att 
säkerställa kvaliteten på plånböckerna. Därefter tomkörs plånboksmaskinen för att få 
ut de sista produkterna ur maskinen. När plånboksmaskinen är tömd ändras 
inställningen för om häfte ska användas eller inte för efterkommande order. Därefter 
öppnas vikenhet, täckskena och tvärbana samt att magasin byts. Därnäst väljs 
linjekörning på plånboksmaskinen. 
 
Nästa steg är att plocka ut allt material som har fastnat i plånboksmaskinen. Efter det 
är gjort skall det kasserade materialet för hela ordern vägas och räknas ihop. 
Summan av det kasserade materialet överlämnas sedan till roll 3. 
 
Kommentarer: Tomkörningen utförs på ungefär samma sätt av alla operatörer och 
tidsmässigt är variationerna inte så stora. Man kan se att man inte arbetat speciellt 
mycket med SMED‐metoden då saker som att väga kasserade ämnen är ett typiskt 
exempel på en extern rutin. 
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3. Linjerensning 
Vid punkten linjerensning skall operatören rensa och rengöra alla maskiner i blå zon 
efter separat checklista. Rensningen består mestadels av att linjen ska dammsugas, 
men det finns även vissa saker som ska rengöras extra noggrant. Till dessa saker hör 
limstationer samt områdena kring lasrarna i plånboksmaskin och kartonnerare. Det 
skall även göras rent runt vissa punkter i etiketteraren samt knivarna i slutpacken. 
 
Kommentarer: Vid linjerensningen upplevs att olika operatörer utför rensningen på 
olika sätt. När man studerar rensningsprotokollet blir det mycket bedömningar av hur 
noggrant det ska rensas och rengöras. Detta leder till att rensningen tar olika lång tid 
för olika operatörer. Överlag fylls rensningsprotokollet i efter att stora delar 
alternativt hela rensningen är utförd.  

 
4. Förberedelse orderstart 

Innan den nya ordern kan starta är det ett antal saker som måste göras. De ska 
kontrollera att limstationerna är påslagna. Därefter skall formatdelar som togs bort 
inför rengöringen monteras tillbaka. Utsorteringslådor där defekta plånböcker 
hamnar sätts tillbaka på rätt plats. Sedan skall linjen märkas vilket innebär att tre 
stycken lappar med aktuell orderinformation sätts upp på anvisade platser på linjen. 
 
Vid varje orderbyte ska tilltryck och koder ändras på linjen, det vill säga vad som ska 
stå på de nya förpackningarna. Dessa matas in separat på följande ställen: märkning 
plånboksmaskin, vision kamera plånboksmaskin, märkning samt kamera vid 
kartonnerare (kombinerad) samt vid etikettmaskinen i slutpacken. Därefter fyller 
operatören på plånboksmaskinen med ämnen och häften. Maskinen ska även matas 
med manipulerade ämnen och häften för att kontrollera att maskinen fungerar 
korrekt och sorterar ut dessa. 
 
Kommentarer: De moment som utförs innan orderstart görs inte alltid i den ordning 
som det står på ställkortet. Att lägga in tilltrycken i de olika datorerna upplevs olika 
svårt av olika operatörer. När operatörer som är vana vid att jobba vid en annan linje 
hoppar in tar det extra lång tid eftersom datorerna fungerar olika på olika linjer. 
  
 

5. Orderstart 
För att inte blistret ska fastna i blistermagasinet måste det fyllas och matas manuellt 
vid orderstart. Därefter ska ett tomt ämne plockas ut, signeras och bifogas i en 
provpåse. Därpå kontrollerar man tilltrycket på blistret med en overhead‐mall. Vidare 
gör man en orderstartskontroll på plånboksmaskinen. Därefter görs en 
tilltryckskontroll på en plånbok som signeras och läggs i provpåsen. Sedan görs första 
täthetskontrollen vilket medför att man kan behöva byta format på Nolek (verktyget 
för att kontrollera tätheten). Är täthetskontrollen godkänd så avslutas ordern i DLoG. 
 
Kommentarer: Både vid förberedelserna innan orderstart och vid orderstart blir det 
ibland rörigt på linjen. Exempelvis står det inte i ställkorten exakt hur de olika 
maskinerna ska startas vilket leder till variationer. Ett annat återkommande problem 
är att säkerhetsluckorna som sitter runt alla maskiner ofta glappar. Detta sker i 
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princip vid varje uppstart vilket gör att operatörerna får gå runt och kontrollera alla 
luckor. 
 

6. Efter omställ 
Efter stället ställs ställkorten tillbaka på anvisad plats och roll 2 ansvarar för att ta 
bort allt kasserat material som står utanför linjen. 

 
7.2 Intervjuer 
I operatörsenkäten framgick att de flesta operatörer tycker att ställen fungerar ganska bra. 
Nästan alla upplever att ställkorten är ett bra verktyg som underlättar ställen. Överlag anser 
operatörerna  att  ställkorten  följs  relativt  bra.  Dock  anser  många  att  det  finns  stora 
variationer  i hur  lång tid och/eller hur noggrant de olika momenten på ställkortet utförs av 
olika operatörer. 
 
Angående de olika rollerna under stället anser de flesta operatörer att de kan samtliga roller. 
Några  tycker dock att roll 3 är  lite svårare. Samtidigt säger de  flesta att många operatörer 
inte behärskar alla olika roller  lika bra. De flesta anser även att många  inte utför alla roller 
lika ofta. 
 
När man  frågar operatörerna om hur ofta de  lämnar  förbättringsförslag som är kopplat till 
ställ så är det många som uppger att de aldrig  lämnar förslag medans andra uppger att de 
ofta lämnar förslag. 
 
7.3 Observationer 
Man  kan  konstatera  att  ställen  är  väldigt  varierande  från  gång  till  gång.  Under  vintern 
flyttades  flera  operatörer  från wallet  till  andra  linjer  på AstraZeneca. Detta medförde  att 
man  på  wallet  var  tvungen  att  ta  in  ny  och  oerfaren  personal.  På  wallet  har  man  en 
upplärningstid då man går med fadder  i tre månader. Efter den tiden förväntas man kunna 
jobba självständigt även om man har mycket kvar att  lära. Detta har gjort att ställen  ibland 
har dragit ut på tiden. 
 
Man  har  ofta  låg  prioritet  på wallet  vilket  får  till  följd  att man  flyttar  över  personal  från 
wallet till andra linjer då de har personalbrist. När man har personalbrist på wallet prioriterar 
man att ha full bemanning på de linjer som kör och låter de linjer som ställer om att arbeta 
underbemannade. Sådana här händelser antecknas i ställprogrammet men när man tittar på 
den övergripande statistiken glöms det ofta bort. 
 
Från operatörsenkäten framgick att olika operatörer utför de olika momenten olika noggrant 
och att det tog olika lång tid. Detta bekräftas även under observationerna. Speciellt när det 
kommer till rensningsdelen så finns det stora variationer i hur arbetet utförs. 
 
Man kan också konstatera att dokumentationen är krånglig. Dels har operatörerna ställkort 
de ska följa, dels rensningsprotokoll, dels  listor att kvittera när de  lagt  in de nya tilltrycken 
och  så  vidare.  Även  DLoG  och  ställprogrammet  ska  fyllas  i.  För  roll  3  är  det  ännu mer 
dokument att fylla i. Dessutom ska roll 3 fylla i Systec vilket är den digitala orderhanteringen. 
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Det är antagligen detta som gör att vissa operatörer upplever roll 3 som något svårare än roll 
1 och roll 2. 
 
Många operatörer tittar knappt på ställkorten utan gör det först när de är klara med flertalet 
moment för att kontrollera att de inte glömt något. Den dokumentation som ska följas fylls 
ofta  i efter att  flera moment utförts och bärs  inte med under arbetet.  För det mesta blir 
arbetet ändå gjort  i  rätt ordning, men  ibland görs misstag,  speciellt av operatörerna med 
mindre erfarenhet. 
 
7.4 Formatbyte vid blå zon 
Vid formatbyte i blå zon kan det behöva göras justeringar på samtliga maskiner beroende på 
vilken  typ  av  formatbyte  som  ska  göras.  Det  är  viktigt  att  operatörerna  ringer  till 
maskintekniker direkt i de fall omställningen kräver det. Ju mer framförhållning man har till 
maskinteknikerna desto  lättare blir det  för dem att planera  in stället.  I ställkorten står det 
beskrivet när operatörerna  ska  ringa på maskintekniker. Man kan även notera att blå  zon 
inte påverkas då format ändras i röd zon. 
 
Om man  tittar  på  ställstatistiken mellan  år  2008  och  2011  ser man  att  formatbyten  är 
betydligt vanligare på wal 1 och 3 än det är på wal 2 och 4, se Tabell 3. 
 

Tabell 3 Andel formatbyten på wallet mellan 2008‐2011 

  Wal 1  Wal 3  Wal 2  Wal 4 
Ej formatbyte  30 %  27 %  95 %  79 % 
Blå zon  16 %  7 %  0 %  3 % 
Röd zon  17 %  26 %  4 %  15 % 
Röd och blå zon  37 %  40 %  1 %  3 % 
 
7.4.1 Plånboksmaskin 
Det som kan variera  i plånboksmaskinen är häftestyp, det vill säga om man kör utan häfte 
eller  om  man  har  12/24‐sidigt  häfte.  Det  som  görs  är  att  operatören  med  roll  2  i 
manöverpanelen väljer om man ska köra med eller utan häfte. Detta görs i början av stället 
eftersom lasern som används när man kör med häfte måste hinna värmas upp. Denna rutin 
är även dokumenterad på ställkortet. 
 
Initialt görs  inga andra maskinella  justeringar vid byte av häftestyp. Det brukar dock bli en 
hel del problem efter att häftestyp har bytts, speciellt mellan 12‐sidiga och 24‐sidiga häften. 
Dessa problem yttrar sig  i att häftena fastnar och orsakar maskinstopp. Då detta sker finns 
en inställning på häftesmataren som kan regleras. Denna reglering utförs av maskintekniker. 
 
7.4.2 Kartonnerare 
Det  finns  fyra olika  storlekar på  vikkapslar och mellan  alla dessa måste  justeringar  göras. 
Man måste bland annat byta inskjutare vilken är anpassad efter hur många plånböcker som 
ska  skjutas  in  i  vikkapseln.  Även  vissa  avstånd mellan  olika  delar  i  kartonneraren måste 
justeras. Dessa avstånd regleras med hjälp av olika skruvar som man kan vrida med hjälp av 
en insexnyckel. Bredvid skruvarna finns en mätskala som visar aktuell inställning för skruven. 
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I  kartonneraren  finns  det  cirka  åtta  stycken  sådana  inställningsskruvar.  Omställningen  i 
kartonneraren görs alltid av maskintekniker. Till sin hjälp har de listor där det står vilka delar 
som  ska bytas  samt  till vilka värden  inställningsskruvarna  ska vridas. Det är operatörernas 
ansvar att ringa till maskinteknikerna och meddela dem att de ska ställa om. Detta är även 
beskrivet på ställkorten. 
 
Vid  uppstart  krävs  det  ofta  finjusteringar  för  att maskinen  ska  fungera  acceptabelt. Även 
dessa justeringar utförs av maskintekniker. 
 
7.4.3 Etiketterare 
Eftersom  vikkapslarnas  storlek  påverkar  etiketteraren måste  även  den  justeras.  Det  görs 
med  hjälp  av  tre  stycken  inställningsskruvar.  Även  dessa  justeringar  utförs  av 
maskintekniker. 
 
7.4.4 Slutpack 
Slutpacken  påverkas  av  storleken  på  vikkapslarna  och  man  behöver  därför  byta 
paketeringsprogram  då man  byter  format  på  vikkapslarna.  Detta  görs  av  operatörerna  i 
manöverpanelen. 
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Detta kapitel sammanställer och analyserar de problem som finns på wallet. Dessa problem 
är formulerade utifrån kartläggningen av ställ samt uppstartsförluster. Analysen leder sedan 
i kommande kapitel till förbättringsförslag. 
 
 
8.1 Känslig process 
Ett av de  största problemen med wallet är att produktionslinjen  inte är  tillräckligt  robust, 
vilket  de  flesta  anställda  känner  till. Att  processen  är  känslig märks  speciellt  vid  uppstart 
efter  formatbyte, men  ibland även efter vanliga orderbyten. Det är vanligt  förekommande 
att maskinerna måste finkalibreras av maskintekniker för att man ska få en acceptabel drift. 
 
Maskinerna  är  även  gamla  och  skulle  behöva  mer  underhåll.  Det  finns  en  kultur  inom 
företaget att man vill få  igång maskinerna så fort som möjligt när de går sönder och därför 
använder man sig ibland av temporära lösningar. Dessa dokumenteras inte alltid utan ibland 
fortsätter man att köra med en provisorisk lösning istället för att byta ut dem när man fått in 
de riktiga reservdelarna.  
 
Man  tror  även  att maskinerna  kan  påverkas  av  olika  kvaliteter  på material,  exempelvis 
ytfinhet och seghet på blistret. Någon sådan utredning är dock inte gjord och i dagsläget får 
man in material av olika kvalitet av sina underleverantörer. 
 
8.2 Låg kompetens på linjen vid uppstart 
Vid maskinstart efter ställ uppstår det ofta problem och även om operatörerna kan lösa flera 
av dessa så skulle de behöva mer uppbackning. Detta påpekar även flera operatörer när man 
samtalar med dem. I de fall operatörerna saknar kunskap att lösa problemen måste de ringa 
till maskintekniker, vilket kan innebära att de får stå och vänta medan maskinerna står stilla. 
Med mer kompetens skulle även de fel som operatörerna löser själva antagligen gå snabbare 
att återgärda. 
 
8.3 Problem återkommer 
Under uppstart är det ofta  som  redan kända problem återkommer. Dessa kan delas upp  i 
olika kategorier. Något som är väldigt vanligt är att skyddsdörrarna runt maskinerna  inte är 
ordentligt stängda. Detta kan bero på att operatörerna har slarvat när de har stängt dem, 
men  kan också bero på  att dörrarna  glappar eller  att  givarna  till dörrarna  är  känsliga. Ett 
annat vanligt problem är att maskinerna stannar eftersom material har fastnat  i dem. Båda 
dessa typer av fel är sådant som operatörerna i princip alltid löser själva. 
 
Men det händer också att mer komplicerade  fel uppkommer. Exempelvis att en maskindel 
går sönder eller att en givare inte ger ifrån sig rätt utslag. Dessa typer av fel kräver ofta hjälp 
av maskintekniker för att lösas. 
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8.4 Krånglig dokumentation 
Vid ställ och uppstart har operatörerna en hel del dokumentation som ska följas och fyllas i. 
Om man  räknar  bort  den  dokumentation  som  har med  ordern  och materialhantering  att 
göra, vilken sköts av roll 3, är det följande dokumentation som används: 

• Ställkort 
• Rensningsprotokoll 
• Kvittenser för inläggning av tilltryck 
• Närvarolista 
• Ställprogrammet 
• DLoG 

 
Eftersom  det  är  omöjligt  för  operatören  att  bära med  sig  allt  detta  innebär  det  en  del 
onödigt spring. Det är även oklart om all information som fylls i har ett syfte.  
 
8.5 Operatörer jobbar inte aktivt med ställkort 
Under  ställ  ser man ofta  att operatörer  lägger  ifrån  sig  sitt  ställkort under  långa  stunder. 
Även om alla moment oftast utförs som det står på ställkorten händer det att saker glöms 
bort. För operatörer som har jobbat på företaget under en längre tid och kan rutinen utantill 
finns  det  inte mycket  att  säga.  Däremot  när mer  oerfarna  operatörer  eller  till  och med 
operatörer under upplärning inte jobbar aktivt med ställkorten blir det ofta fel. 
 
Att hålla reda på vilken punkt på ställkortet som operatören arbetar med görs på olika sätt. 
Många  operatörer  använder  klisterlappar  som  de  fäster  på  ställkortet  för  att  veta  vilken 
punkt de jobbar med. 
 
Även rensningsprotokoll och kvittenser för inläggning av tilltryck slarvas det med. Det händer 
att operatörer först gör alla rensningspunkter och därefter kryssar i hela listan istället för att 
jobba med en punkt i taget och sedan kryssa. 
 
Att jobba ostrukturerat gör att det blir svårt att standardisera och därefter förbättra stället.   
 
8.6 Varierande ställarbete 
Man kan genom att observera ställ konstatera att samma moment tar olika lång tid för olika 
operatörer.  Även  på  vilket  sätt  arbetet  utförs  varierar.  Detta  gäller  speciellt  under 
rensningen  då  det  inte  finns  några  riktlinjer  för  hur  noggrant  det  ska  rensas.  Man  får 
intrycket av att olika operatörer blir upplärda på olika sätt och att man sedan arbetar så som 
man blivit upplärd. När  ställarbetet är varierande är det  svårt att balansera  stället mellan 
rollerna eftersom det blir omöjligt att veta hur lång tid de olika momenten tar. 
 
8.7 Brist på verktyg 
Vid ett flertal tillfällen har det noterats att operatörerna saknar verktyg eller material som de 
behöver  för  att  utföra  ställarbetet.  Några  exempel  på  saker  som  saknats  är:  knivar, 
rengöringsmedel, dammtrasor, sopsäckar och miniräknare. Dessa är saker som normalt ska 
finnas  tillgängligt på  linjen men av olika anledningar  ligger på  fel plats eller har  tagit  slut. 
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Man har tidigare  jobbat med att märka ut på  linjen var alla dessa saker ska  finnas men på 
grund av slarv är inte alltid ordningen lika bra som den borde vara.  
 
8.8 Låg prioritet på ställ och uppstart 
Trots  att  många  anser  att  det  är  vid  ställ  och  uppstart  som  den  största 
förbättringspotentialen  finns  har man  låg  prioritet  på  ställ  och  uppstart.  Detta  yttrar  sig 
exempelvis vid personalbrist då man ofta flyttar personal till andra linjer som egentligen ska 
arbeta med stället. Det har även observerats att operatörerna städar golvet på  linjen mitt 
under pågående ställ, detta  trots att det  inte är någon  rutin som är skriven på ställkortet. 
Ibland måste även personal gå  iväg på möte under ställ. Eftersom det krävs mycket övning 
för att bli bättre på ställ är det viktigt att man ser till att vara full personalstyrka så ofta som 
möjligt. 
 
8.9 Dålig samverkan mellan linjerna 
De  fyra  linjer  som  producerar  plånböcker  har  många  likheter.  Trots  detta  ser  flera  av 
punkterna  på  ställkorten  olika  ut,  även  om  de  ska  beskriva  samma  arbetsmoment.  Att 
standardisera  arbetet  så mycket  som möjligt mellan  de  olika  linjerna  skulle  göra  arbetet 
lättare för personalen då de ibland jobbar på olika linjer. 
 
8.10  Förbättringsarbetet går långsamt 
För att göra ställen mer effektiva är det viktigt att  jobba med  förbättringsförslag. Detta är 
dock något som  inte görs så ofta för de förbättringsförslag som är kopplade till ställ. Detta 
bekräftades i operatörsenkäten. Skälen är många till att det lämnas så få förbättringsförslag. 
En anledning kan vara att många operatörer upplever att de får dålig feedback då de lämnar 
in  förslag. Oavsett  om  förslag  ska  genomföras  eller  inte  är  det  viktigt  att  de  som  lämnat 
förslagen  får  feedback.  I annat  fall kommer motivationen att  lämna  förbättringsförslag att 
minska.  
 
Det är viktigt att man jobbar med ett standardiserat arbetssätt för att det ska gå att förbättra 
processen. Annars blir det svårt att upptäcka saker som inte är optimerade. Att operatörerna 
inte  jobbar aktivt med sina ställkort och att ställarbetet är varierat är  tecken på bristande 
standardisering. 
 
8.11  ”Leantänket” finns inte närmast processen 
I  teorin  om  Lean  Production  brukar man  tala  om  hur  viktigt  det  är  att  få med  sig  hela 
organisationen,  speciellt  de  som  arbetar  närmst  processen.  Hos  de  flesta  operatörer  vid 
AstraZeneca  är  ordet  ”lean”  inte  förknippat med  något  bra  (Borg).  Ett  skäl  till  detta  är 
antagligen att de knappt fått någon utbildning inom Lean Production.   
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8.12  Dålig information från DLoG angående ställ och uppstart  
I dagsläget är det ganska  lätt att mäta förlusterna man har under stället. Detta görs  lättast 
genom att titta på ställtiden i ställprogrammet. Vad som däremot är betydligt svårare är att 
mäta uppstartsförlusterna. Man kan visserligen  läsa av T från ställprogrammet, men det är 
väldigt tveksamt om denna tid verkligen är den som definierades i teoriavsnittet. Dessutom 
är det svårt att få ut summerad statistik från flera ställ i ställprogrammet. Vid formatbyte kan 
man inte heller se hur omfattande formatbytet har varit, bara i vilken zon som det har skett 
i. 
 
DLoG ger väldigt bra svar på exakt när maskinen kör och när den står. Problemet med DLoG 
är att det är väldigt svårt att se  information kopplad till en specifik order. Det görs även en 
hel del  felkodning  av operatörerna,  speciellt under  ställ. Man har också bestämt  att man 
använder sig av status ”tomkörning” fram till att man har första låda på pall. I och med detta 
så kodas inte fel under uppstartsfasen, vilket hade varit intressant att se. 
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I detta kapitel diskuteras förbättringsförslag som ska göra att ställ‐ och uppstartsförlusterna 
minskar. 
 
 
9.1 Se till att ha teknisk kompetens på plats vid uppstart 
I nuläget är kompetensen hos många operatörer för låg för att kunna hantera uppstarten på 
ett acceptabelt sätt. Att då ha en tekniker på plats skulle öka den tekniska kompetensen på 
linjen.  Det  är  även  vid  uppstarten  som  operatörerna  jobbar  mest  aktivt  och  att  då  bli 
stöttade av en tekniker skulle göra arbetet enklare. Genom att ha en tekniker på plats skulle 
tiden för att lösa problem vid uppstarten minska. I dagsläget har man ofta många småstopp 
under  uppstarten  som  beror  på  att  material  fastnar.  Vid  dessa  situationer  brukar 
operatörerna  starta  upp maskinen  så  fort  som möjligt. Med  en  tekniker  på  plats  skulle 
processen kunna göras mer  stabil då denne  skulle kunna  se  till att nödvändiga  justeringar 
utförs direkt. 
 
I framtiden, när man fått ordning på den icke robusta processen, kan man ställa högre krav 
på sina operatörer och se till att de har bättre kunskap när det gäller att lösa problem. Att ha 
tekniker  på  plats  kan  även  ge  intresserade  operatörer  bättre  kunskap  genom  att  de  får 
möjlighet att se och lära från teknikerna.  
 
9.2 Rapportera uppstartsproblem 
Eftersom uppstarten är känslig och stället ofta bidrar till att processen blir ännu känsligare 
bör fel som uppkommer under uppstartsfasen rapporteras. På så sätt blir det även lättare att 
hålla reda på om fel återkommer. Visserligen vet teknikerna om att många fel återkommer, 
men eftersom felen sällan rapporteras krävs det att samma tekniker ser felet flera gånger för 
att kunna konstatera att det är återkommande. Med rapportering kan fler personer ta del av 
informationen  och  återgärdsplaner  kan  upprättas.  Exempel  på  åtgärder  som  kan minska 
återkommande fel är: utbildning, ökat underhåll och ombyggnad av maskin. Det är viktigt att 
man  försöker  hitta  permanenta  lösningar  på  problem  och  inte  bara  åtgärdar  dem  för 
stunden. 
 
9.3 Minska ställ dokumentationen 
I  dagsläget  dokumenteras  vissa  saker  i  flera  källor,  till  exempel  både  i  DLoG  och  i 
ställprogrammet. Detta tar onödig tid från operatörerna, speciellt under ställ och uppstart. 
Det  finns även saker som dokumenteras som  inte behöver dokumenteras på det sätt som 
det görs idag. Ett exempel på detta är kassaktionsvolymerna som mäts och registreras under 
stället. Hade detta  gjorts  innan eller efter hade man  sparat 17 minuter enligt  ställkorten. 
Man hade visserligen  inte fått kassaktionsinformationen  lika bra kopplad till ordrarna, men 
det är tveksamt om någon finner denna information relevant. 
 
9.4 Gör om ställkorten 
Eftersom  det  blir  rörigt  för  operatörerna med  all  dokumentation  som  de  ska  följa  under 
stället, speciellt för roll 3, vore det bra att göra ställkorten tydligare. Genom att slå ihop alla 
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dokument som ska fyllas  i med ställkorten, får man en mer  lättöverskådlig dokumentation. 
Ställkort bör skrivas ut inför varje ställ så att operatörerna kan kryssa för när de är klara med 
olika moment, vilken är omöjligt  i dagsläget då ställkorten är  inplastade. Detta gör även att 
det blir lättare för operatörerna att bära med sig all dokumentation. 
 
Många operatörer upplever att roll 3 är svårare att utföra än roll 1 och roll 2. Genom att  i 
kronologisk ordning samla all  information som gäller roll 3  i en dokumentsamling kan man 
göra det lättare att utföra roll 3, eftersom det blir mindre bläddrande bland alla papper. 
 
Genom att strukturera informationen får man fördelarna: 

• Mindre röra bland alla papper eftersom enbart en dokumentsamling per roll 
används. 

• Stället blir mer lättöverskådligt. 
• Allt som ska fyllas i hamnar i kronologisk ordning. 
• Det blir lättare för operatörerna att hålla reda på vilken punkt de arbetar med. 

 
9.5 Ställ krav på att operatörerna ska följa ställkorten 
Att kräva att operatörerna ska kryssa för alla punkter på ställkortet direkt när de utfört dem 
skulle  kanske  vara överdrivet. Att däremot  införa  vissa  kontrollpunkter på  ställkortet  som 
måste kvitteras innan man går vidare vore en bra idé. På detta sätt ger man operatörerna en 
viss frihet samtidigt som man säkerställer att alla moment blir utförda. Det är sedan upp till 
operatörerna och gruppledarna att se till att alla följer ställkorten.   
 
9.6 Tydligare rutiner för rensnings och uppstarssekvensen 
Eftersom ställen är väldigt varierande under  rensnings‐ och uppstartssekvensen, skulle det 
vara bra att ha tydligare rutiner för hur dessa ska utföras. Inte enbart genom att lägga in mer 
information  i  ställkorten utan också genom att ha  fler genomgångar  för operatörerna där 
man diskuterar vad som ska göras och hur noggrant det ska göras.  
 
9.7 Träna operatörerna så att alla arbetar likadant 
Då det har framkommit att operatörerna utför samma moment på olika sätt är det inte bara 
viktigt  att  göra  rutinerna  tydligare,  utan  det  är  även  viktigt  att  träna  operatörerna  så  de 
arbetar på samma sätt. Det enklaste är att man låter de operatörer som man anser arbetar 
på det bästa sättet att visa de övriga operatörerna vad som ska göras.  
 
Sedan  är  det  viktigt  att  alla  operatörer  regelbundet  får  träna  på  alla  tre  roller,  vilket  är 
osäkert om det görs idag. Att föra statistik för hur ofta varje operatör utför varje roll och att 
ha som mål att fördelningen mellan rollerna ska vara  lika stor, är ett sätt att säkerställa att 
operatörerna får träna lika mycket på alla roller.  
 
9.8 Fortsätt att jobba med 5S 
Det är tydligt att man har jobbat med 5S på paketeringen, men tyvärr har det slarvats med 
att  följa upp arbetet, vilket man kan konstatera när man observerar under  ställ. Det man 
framförallt måste  jobba med är att se  till att upprätthålla den ordning man satte upp  från 
början. Detta genom att till exempel se till att man alltid lägger tillbaka verktyg på rätt plats. 
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Det kan även behövas att man går kontrollrundor där man ser  till att alla verktyg placeras 
rätt. Detta skulle kunna göras som ett förberedande ställarbete. 
  
9.9 Arbeta mer uppmuntrande med förbättringsförslag 
När man börjar nå en högre grad av  standardisering är det viktigt att hela  tiden  förbättra 
ställen.  Det  kommer  alltid  att  finnas  saker  som  går  att  förbättra  och  även  om  det  är 
småsaker så kommer man på lång sikt att tidsmässigt kunna korta ner ställen. Det är viktigt 
att man alltid ger personalen feedback på deras förslag, även om de inte tillämpas. Att inte 
ge feedback gör att personalen blir mindre motiverade att lämna förbättringsförslag. Det är 
inte enbart operatörer som bör uppmuntras att lämna förslag, utan även maskintekniker. 
 
Det finns olika sätt att få  igång arbetet med förbättringsförslag, till exempel kan man sätta 
som mål att alla ska lämna ett visst antal förslag per år. Att sedan föra statistik för hur många 
förslag  som  lämnas  per  person  och  presentera  detta  under  årets  gång,  skulle  kunna 
uppmuntra personal att  lämna  förbättringsförslag. När ändringar görs efter att ett  förslag 
har lämnats in kan man även informera övrig personal om vem som lämnade förslaget, vilket 
är uppmuntrande. 
 
9.10  Ge operatörerna mer utbildning i styrsystemet 
Då  fel presenteras på manöverpanelen  till maskinerna har vissa operatörer  svårt att  tolka 
meddelanden. Att ge operatörerna mer utbildning i hur fel ska läsas av och identifieras skulle 
kunna göra att operatörerna snabbare kan åtgärda felen. Även att  lära operatörerna att se 
skillnad på de  fel som de  förväntas kunna  lösa själva och de  fel som maskintekniker  löser. 
Det är speciellt under uppstartsfasen som maskinerna stannar, därför skulle bättre kunskap i 
styrsystemet minska uppstartsförlusterna. 
 
9.11  Hantera tilltryck centralt 
I dagsläget måste operatörerna  lägga  in  tilltrycksinformation på  flera ställen på  linjen. Alla 
dessa har dock olika system och fungerar på olika sätt vilket gör det svårt för operatörerna. 
Eftersom  datorerna  som  sköter  tilltrycken  också  är  placerade  på  olika  platser  måste 
operatören  gå  runt  på  linjen  vilket  tar  tid.  Om  en  operatör  känner  sig  osäker  på  hur 
tilltrycken ska läggas in finns det lathundar till hjälp. 
 
Skulle  man  istället  ha  en  central  dator  på  linjen  som  kan  kommunicera  med  de  andra 
datorerna  skulle man  bara  behöva  lägga  in  tilltrycket  på  en  plats.  På  ställkorten  är  det 
dedikerat 20 minuter för att lägga in tilltryck och denna tid skulle reduceras kraftigt om detta 
sköttes centralt. 
 
9.12  Uppdatera DLoG 
För att få bättre siffror och statistik på hur ställen fungerar skulle det vara bra att kunna se 
detta  i DLoG. Genom att  lägga  in en  funktion så att man kan se hur produktionen har gått 
per  order,  skulle man  enkelt  kunna  se  vad man  har  för  ställtider  och  uppstartsförluster. 
Genom att sedan börja  logga alla  fel  från början av uppstarten skulle uppstartsförlusterna 
visas ändå tydligare. 
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Det är då även viktigt att operatörerna  loggar allt rätt, speciellt ställtider och när ny order 
börjar.  För  att  få  statistiken  ännu  bättre  än  vad  den  är  idag  är  det  också  viktigt  att man 
loggar alla fel, status ”Väntar på kod” borde knappt finnas i statistiken. 
 
På sikt vore det bästa att även föra över all övrig information från ställprogrammet till DLoG 
och sedan ta bort ställprogrammet. Detta eftersom det tar onödig tid för operatörerna och 
för att DLoG lättare summerar statistik än vad ställprogrammet gör.   
 
9.13  Laga glappande luckor 
Under  stället  när  maskinerna  är  redo  att  startas  måste  operatörerna  stänga  alla 
säkerhetsluckor. Det  är  väldigt  vanligt  förekommande  att  någon  av  dessa  luckor  glappar, 
vilket måste åtgärdas då det både tar tid och tålamod från operatörerna. Ibland har det till 
och med hänt att operatörerna har kallat på maskintekniker för att de  inte kunnat åtgärda 
felet.  
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I detta kapitel utvärderas arbetet och slutsatser kopplade till förbättringsförslagen 
diskuteras.   
 
 
Till en början var tanken med arbetet att analysera de maskinfel som uppstår i samband med 
uppstart. Dessa  skulle  sedan gå att koppla  till de arbetsmoment  som utförs under  stället. 
Slutligen  skulle  ställrutinen  modifieras,  med  SMED‐metoden  i  åtanke,  för  att  minska 
uppstartsförlusterna.  Det  huvudsakliga  problemet  som  dyker  upp  är  att  produktions‐
processen är så pass instabil, vilket gör det svårt att hitta orsaker till fel som uppstår. Detta 
eftersom det  finns ett  stort antal  felorsaker. Även bristande  standardisering  i arbetssättet 
gör att det är svårt att koppla problem i uppstarten till ställrutinen.  
 
Därför har arbetet  istället fått en karaktär som mer granskar vad som kan göras för att öka 
standardiseringen och minska den instabila processen. Dessa förändringar gör även att ställ 
och  uppstartsförlusterna  minskar.  De  förbättringsförslag  som  presenteras  är  i  huvudsak 
kopplade till arbetssättet på wallet.  
 
Om man ska trycka på vad som borde prioriteras, så är det att sätta mer fokus på det som 
sker närmst processen. Att göra arbetet enklare för operatörerna genom att ha ett bra och 
standardiserat arbetssätt är väldigt viktigt. Det är även viktigt att öka kompetensen på linjen, 
speciellt under uppstartsfasen där många småstopp sker. Genom att ha maskintekniker på 
plats får operatörerna mer stöttning samtidigt som teknikerna får se problemen när de dyker 
upp och  förhoppningsvis bidra  till att  lösa dessa. Om  resultatet  inte bli bättre efter dessa 
ändringar måste man överväga att bygga om eller byta ut de maskiner som inte fungerar. 
 
Under arbetet har jag vid ett flertal tillfällen fått frågan om jag har hittat några förbättringar. 
Jag  får en känsla av att man vill ha  förslag som  leder till att man  får en stor  förbättring av 
antigen  ställtiden eller uppstartsförlusterna. Tyvärr  tror  jag  inte det är  så  lätt,  speciellt då 
man  inte  har  identifierat  exakt  var  de  stora  problemen  ligger.  Därför  är  min 
rekommendation att man satsar resurser på att  identifiera problem och att man använder 
sig  av  de  som  befinner  sig  närmst  processen  (operatörer  och  maskintekniker)  för  att 
förbättra processen. För att detta ska vara möjligt är det även viktigt att man först ser till att 
man arbetar utifrån ett standardiserat arbetssätt. Genom att eliminera arbetssättet som en 
felkälla till förluster blir det även enklare att hitta maskinella problem. Att höja kompetensen 
hos operatörerna samt att standardisera arbetssättet kommer antagligen att kräva mycket 
tid och  resurser. Denna kostnad är dock  lägre än att ha  fyra produktionslinjer som knappt 
kommer upp i en tillgänglighet på 50 %. 
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Saker som noterats under arbetet men inte behandlats i rapporten då de varit utanför 
projektspecifikationen behandlas i detta kapitel. 
 
 
11.1  Produktvarianter 
Orsaken till att man måste byta format är som tidigare nämnts för att kunna producera olika 
produktvarianter.  Man  kan  dock  fråga  sig  om  det  är  lönsamt  att  ha  så  många  olika 
produktvarianter som man har i dagsläget eller om marknaden skulle nöja sig med färre.  
 
Att göra en utredning om vilka produktvarianter som är mest eftertraktade och även om det 
är några som kräver mer omfattande ställarbete vore  intressant. Visar det sig att man  inte 
säljer så många av en variant och att den dessutom kräver ett mer komplicerat formatbyte 
borde man överväga att sluta producera den. 
 
11.2  Flexibla maskiner 
I dagsläget görs de mest omfattande  formatbytena på blistermaskinen och kartonneraren. 
Dessa  kräver  att maskindelar byts ut och  inställningar  ändras. Även på plånboksmaskinen 
och etiketteraren behöver man göra vissa  justeringar då man byter  format. På  slutpacken 
byter man  däremot  enbart  robotprogram,  vilket  gör  att man  inte  behöver  ändra  några 
inställningar  manuellt.  Att  ha  denna  lösning  på  hela  linjen  skulle  göra  ställen  väldigt 
effektiva. Men att bygga om maskinerna så de ställer om automatiskt känns som en omöjlig 
uppgift.  Vill  man  i  framtiden  ha  flexibla  maskiner  måste  man  antagligen  byta  ut  hela 
maskinerna. Man bör dock  i  framtiden ställa högre krav när man köper  in maskiner  för att 
göra ställarbetet smidigare. 
 
11.3  Raster 
På  AstraZeneca  går  samtliga  operatörer  vid  linjen  på  rast/lunch  samtidigt.  Om  lunchtid 
inträffar då man har linjen i drift kan man ta in personal från en annan linje för att hålla den i 
drift. Men om operatörerna ska gå på  rast/lunch under ställ så  låter man  linjen stå. Detta 
bidrar  till  att många  ställ  tar  en  timme  längre  än  vad  de  borde. Man  skulle  kunna  lösa 
problemet genom att låta en operatör i taget får gå på rast och då ta in någon från en annan 
linje. Alternativt kan man ta in extra personal som fungerar som rastavlösare.  
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Under arbetet har jag talat med många personer på AstraZeneca, speciellt operatörer och 
maskintekniker. Här nedan presenteras dock enbart de personer jag har haft mest kontakt 
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13.1 Matlabkod 
%Analys av uppstartsförluster wallet Version 3 av Fredrik Malgerud 
clear all 
close all 
clc 
x=0; 
prodV=[0]; 
prod=0; 
andel=[0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0]; 
Status = xlsread('wall.xlsx','wal1','A14954:B15250')'; %652 
    %Hämtar order från DLoG. Denna vektor måste ändras mellan varje körning 
duration = Status(1,:); 
Level2 = Status(2,:); 
  
n=1;                                %Räknaren för position i vektor 
for R=1:1:length(duration) 
    temp=0;                         %Räknare för sekund i duration vektor 
    while temp ~= duration(n) 
        switch Level2(n) 
            case 1                              %Produktion auto 
                x=1;                            %X=1 vid körning, annars 0 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1;    %Lagrar körtiden 
            case 2                                      %driftklar 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 3                                      %väntar på kod 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 4                                      %blister 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 5                                      %wallet 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 6                                      %kartonnerare 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 7                                      %slutpack 
                andel(Level2(n))=andel(Level2(n))+1; 
            case 10                                     %hapa 
                andel(8)=andel(8)+1; 
            case 11                                     %tess 
                andel(9)=andel(9)+1; 
            case 12                                     %rast 
                andel(10)=andel(10)+1; 
            otherwise                                   %Övriga 
                andel(11)=andel(11)+1; 
        end   
        prod=prod+170/60*x;        %producerade varor per sekund 
        x=0; 
        prodV=[prodV prod];        %lagrar antal producerade för varje tid 
        temp=temp+1; 
    end 
    temp=0; 
    n=n+1; 
end 
t=[1:1:length(prodV)]/3600;                 %skapar tidsvektor 
prodMax=t*3600*170/60;                      %teoretisk max produktion 
 
hold on 
figure(1) 
plot(t,prodMax,'r',t,(prodMax)*0.5,'g',t,prodV) %plottar produ varor mot t 
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legend('100%','50%','Producerat') 
xlabel('tid [h]') 
ylabel('producerade [st]') 
grid on 
  
figure(2) 
bar(andel/60/60)                    %plottar andelarna av olika operationer 
barlabels={'prod','prod driftklar','väntar på 
kod','blist','wal','karto','slutpack','hapa','hess','rast','övriga'}; 
set(gca,'XTickLabel',barlabels);        %barlabel 
ylabel('[h]') 
  
%xlswrite('wall.xlsx', prodV', 'ejformat', 'j2')   
%xlswrite('wall.xlsx', (andel/60/60)', 'ejformat', 'v2') 

%överföring av resultat till excel 
 
%Resultatpresentation från tidigare körningar 
clear all 
close all 
ProdV1 = xlsread('wall.xlsx','format','K2:K24437')'; 
ProdV2 = xlsread('wall.xlsx','ejformat','K2:K24437')'; 
andel1 = xlsread('wall.xlsx','format','W2:W12')'; 
andel2 = xlsread('wall.xlsx','ejformat','W2:W12')'; 

%Hämtar medelvärlden från tidigare körningar 
  
t=[1:1:length(ProdV1)]/3600;                  %skapar tidsvektor 
prodMax=t*3600*170/60; 
  
hold on 
  
figure(1) 
plot(t,prodMax,'--b',t,(prodMax)*0.5,'--g',t,ProdV1,'r',t,ProdV2,'k') 
%plottar produ varor mot t 
legend('100%','50%','Formatbyte','Ej Formatbyte') 
xlabel('tid [h]') 
ylabel('producerade [st]') 
grid on 
  
figure(2) 
bar(andel1/60/60)                   %plottar andelarna av olika operationer 
barlabels={'prod','prod driftklar','väntar på 
kod','blist','wal','karto','slutpack','hapa','hess','rast','övriga'}; 
set(gca,'XTickLabel',barlabels);        %barlabel 
ylabel('[h]') 
title('Formatbyte') 
  
figure(3) 
bar(andel2/60/60)                  %plottar andelarna av olika operationer 
barlabels={'prod','prod driftklar','väntar på 
kod','blist','wal','karto','slutpack','hapa','hess','rast','övriga'}; 
set(gca,'XTickLabel',barlabels);        %barlabel 
ylabel('[h]') 
title('Ej Formatbyte') 
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13.2 Resultat från Matlab 
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13.3 Operatörsenkät – Ställ och uppstart med resultat 
De ifyllda siffrorna i enkäten motsvarar svarsfrekvensen. Totalt deltog 17 operatörer i 
enkäten.  

Ställ och upstartsenkät 
 
Hej! 
Mitt namn är Fredrik Malgerud och jag läser till civilingenjör inom maskinteknik på KTH i Stockholm. 
Många  av  er har  jag  redan hunnit  träffa och  jag  kommer  säkert  träffa  fler  av  er  framöver. Under 
hösten och vintern har jag arbetat med mitt examensarbete här på AstraZenica som beräknas bli klart 
i slutet av februari. Min uppgift går ut på att kartlägga de förluster som uppstår i samband med ställ 
och framförallt de förluster som sker i uppstartsfasen efter ställ. Därefter ska jag komma med förslag 
som förhoppningsvis ska kunna minska förlusterna. 
 
Mycket av mitt arbete går ut på att studera hur arbetet fungerar nere på linjen. Jag är därför väldigt 
intresserad av att höra  från er operatörer,  som befinner er närmast processen, hur ni  ser på olika 
saker.  Därför  har  jag  gjort  en  enkät  som  jag  skulle  vara mycket  tacksam  om  ni  kunde  svara  på. 
Resultatet kommer jag att använda mig av i mitt arbete. Jag kommer inte använda mig av era namn 
utan den uppgiften är enbart ifall jag har ytterligare frågor till er. Vill ni vara anonyma är det helt okej. 
Om ni funderar över något angående mitt arbete får ni gärna kontakta mig. 
 
Tack på förhand! 
 

 
Namn(frivilligt): _________________________________________________________________________
 
Tid som operatör på AstraZeneca: __________________________________________________________
 
 
Jobbar  i  huvudsak  på  vilken/vilka 
linjer: 

� Wallet 1  � Wallet 2  � Wallet 3  � Wallet 4 

 

Ställ 
 
 
1. 

 
 
Ställen fungerar bra i sin helhet. 
 

Inte alls I högsta grad

0     0     6     9     2 
 
 
 
2. 

 
 
Ställkort ett bra verktyg som underlättar ställen. 

Inte alls I högsta grad

0     0     1     6   10 

 
 
 
 
3. 

 
 
Hur bra upplever du att ställkorten följs? 

Inte alls I högsta grad

0     2     6     8     1 

 
 
 
 
4. 

 
 
Upplever  du  stora  variationer  i  hur  lång  tid 
och/eller  hur  noggrant  de  olika  momenten  på 
ställkortet utförs av olika operatörer? 

Inte alls I högsta grad

0     1     3     5     8 
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5. 

 
Nedan finns ett antal saker som påverkar ställ på ett 
negativt sätt. Hur vanligt förekommande är de? 

Inte alls Väldigt ofta

 
a) 

 
Maskinfel  1     0     0     3   13 

 
b) 

 
Personalbrist  0     1     9     7     0 

 
c) 

 
Brist på  internutbildning  (hos dig som operatör eller 
annan operatör) 

2     3     6     5     1 

 
d) 

 
Onödigt spring  0     4     6     6     1 

 
e) 

 
Ostrukturerat arbete  2     6     3     5     1 

 
f) 

 
Materialbrist  1     7     8     1     0 

 
g) 

 
Verktygsbrist(t.ex.  slut  på  rengöringsmedel,  verktyg 
saknas/ligger på fel plats) 

3     5     3     3     2 

 
h) 

 
Annat: ___________________________________  �     �     �     �     � 

 
i) 

 
Annat: ___________________________________  �     �     �     �     � 

 
 
 
6. 

 
Hur säker känner du dig i de olika rollerna under 
ett ställ? 

Väldigt osäker Väldigt säker

 
a) 

 
Roll 1 (röd zon)  0     0     0     2    15 

 
b) 

 
Roll 2 (blå zon)  0     0     0     3    14 

 
c) 

 
Roll 3 (dokumentation)  0     1     1     2    13 

 
 

 
 
7. 

 
 
Vill du ha den roll du känner dig säkrast på under 
ställ  eller  är  det  bättre  att  variera  mellan  alla 
roller? 

Den jag känner för Variera mellan alla

       2                          15 

 
 
 
 
8. 

 
 
Upplever du att alla operatörer behärskar alla tre 
roller? 

Inte alls I högsta grad

8     6     2     0     1 

 
 
 
 
9. 

 
 
Upplever  du  att  alla  operatörer  utför  de  olika 
rollerna lika ofta? 

Inte alls I högsta grad

8     7     2     0     0 
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10. 

 
 
Hur  ofta  lämnar  du  förbättringsförslag  när  det 
handlar som ställ? 

Aldrig  ‐  Mer sällan ‐ Var sjätte månad – Varje månad – Varje 
vecka

3     9       4         0       0     
 
 
 
 
11. 

 
 
Du får ofta feedback på ditt förslag, oavsett om 
det genomförs eller inte. 
 

Inte alls I högsta grad

6     2     3     2     2 

Uppstart 
 
 
12. 

 
 
Uppstart efter ställ fungerar bra i sin helhet. 

Inte alls I högsta grad

1     6     6     2     1 

 
 
 
 
13. 

 
 
Ofta behövs det tillkallas en tekniker för att lösa 
problem under uppstart. 

Inte alls I högsta grad

0     0     4     5     7 

 
 
 
 
14. 

 
 
När  man  vid  uppstartsfasen  ska  starta 
maskinerna  brukar  det  dyka  upp 
felmeddelanden  från  diverse  givare.  Det  kan 
t.ex.  vara  att  en dörr  inte  är ordentligt  stängd, 
men även krångligare saker. Hur säker känner du 
dig på denna typ av felsökning som uppstår? 

Inte alls säker Väldigt säker

0     0     2     7     7 

 
 
 
 
15. 

 
För dig som jobbar i huvudsak på Wal1 och 3: 
Hur  ofta  vid  uppstart  bedömer  du  att  följande 
maskiner stannar under de första timmarna? 

Sällan Väldigt ofta

 
a) 

 
Blisterbaskin  1     0     6     6     3 

 
b) 

 
Plånboksmaskin  0     0     4     9     3 

 
c) 

 
Kartonerare  1     0     7     6     2 

 
d) 

 
Etiketterare  1     4     6     2     3 

 
e) 

 
Slutpack  3     6     5     2     0 
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16. 

 
För dig som jobbar i huvudsak på Wal2 och 4: 
Hur  ofta  vid  uppstart  bedömer  du  att  följande 
maskiner stannar under de första timmarna? 

Sällan Väldigt ofta

 
a) 

 
Blisterbaskin  2     2     7     4     1 

 
b) 

 
Plånboksmaskin  0     4     7     3     2 

 
c) 

 
WIB  1     2     6     5     2 

 
 
17.  Alla  fel  som  loggas  i D‐log kopplas  inte  till någon  speciell orsak,  s.k. ”väntar på kod”. Vilken eller vilka 

maskiner tror du de flesta av dessa kan kopplas till? 
 
Svar: ________________________________________________________________________________ 

 
 
18.  När är stället ”slut” och T‐slut noteras?

 
Svar: ________________________________________________________________________________
 
_____________________________________________________________________________________ 
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