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Sammanfattning 

Examensarbetet är genomfört på AstraZenecas blisteravsnitts slutpacksdel där man 
automatiserat förpackar tabletter i s.k. blister som sedan förpackas i lådor och skickas 
vidare mot pall för leverans. Detta utförs på tio stycken blisterlinjer med diverse olika 
produkter och förpackningsstorlekar. Examensarbetet har omfattat sju av dessa tio 
blisterlinjer.  
 
På grund av förluster på blisteravsnittets slutpacksdel har AstraZeneca påbörjat ett 
förbättringsprojekt som utefter PDCA cykeln gått ut på att kartlägga felorsaker och ta 
fram en handlingsplan för att om möjligt eliminera dessa förluster. Syftet med detta 
examensarbete är att genomföra planerings fasen i PDCA cykeln genom att kartlägga 
felorsakerna och dess uppkomst och även ta fram en handlingsplan med möjliga 
åtgärder och rekommendationer för dessa förluster. En benchmarking har utförts för att 
jämföra och dra lärdom av ett annat företags förbättringsarbete.  
 
I dagens läge finns ingen fungerande struktur på felorsakerna och dess uppkomst samt 
att man har svårt att skilja på handhavande och maskinella fel. För att få ordning på 
felorsakerna krävdes en utredning angående alla felkoder som loggades, där 
utredningen omfattade en nedbrytning av felkoderna och dess påverkande parametrar 
och samband. För att förstå slutpackens flöde och felorsakerna utfördes observationer 
och intervjuer på de utvalda blisterlinjerna. Sedan användes verktyg som 
släktskapsdiagram, träddiagram och relationsdiagram för att analysera och förstå hur 
felkoderna förhåller sig.  
 
För att bryta ner felkoderna och finna rotorsaker utfördes ett samarbete med operatörer, 
tekniker och serviceingenjörer med hjälp av fiskbensdiagram och 5 varför.  
 
Resultatet blev en handlingsplan framtagen utefter fyra stycken problemområden: Fel 
loggning, Metod, Material, Maskin. Dessa problemområden beskriver vad som påverkar 
förlusterna i slutpacken mest och är också det som bör analyseras djupare för att på så 
sätt arbeta för motverkning av dessa förluster.  
 



Nyckelord 
blister, blisterlinje, PDCA, fiskbensdiagram, släktskapsdiagram, relationsdiagram, 
5 varför, rotorsak, benchmarking, handhavande fel, maskinella fel
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Abstract 
The thesis is performed at AstraZenecas blister section where they by automated machines wrap 
tablets into so called blister, as they go through and is being packed into a blister package, 
getting ready to be delivered. This process is produced on ten blister lines with different products 
and sizes. This thesis work covers seven out of the ten blister lines. 
 
AstraZeneca started an improvement project that follows the PDCA cycle, due to some 
deficiencies at the end of the packing process in the blister section. The focus is to survey 
different causes of failure and find out an idea of acting to eliminate these failures. The main 
purpose of this thesis work is to go through with the part ”plan” in the PDCA cycle. The aim is 
to investigate the main reasons of failure and find out an idea of acting with possible ways and 
recommendations to eliminate the problems. A benchmarking has been performed to compare 
and learn from another company’s improvement work. 
 
Currently, there is no structure for the errors and its origins as well as difficulties in separating 
between human errors and machine errors. To organize the causes of error, an investigation 
concerning all the error code that were logged is required. The investigation included a 
breakdown of the error codes and its effect on parameters and relationships. To understand the 
end of line packaging flow and causes of error, observations and interviews were conducted at 
selected blister lines.  When a certain understanding was reached, improvement tools such as 
affinity diagrams, tree diagrams and relationship diagram were used to comprehend how the 
error codes are related. 
 
To break down the error codes and find the root causes, a collaboration with operators, 
technicians and service engineers was conducted by the means of the fishbone diagram and the 5 
why’s.     
 
The result was made into an action plan created along four problem areas: Error logging, 
Method, Material and Machine. These problem areas describe the largest interacting influences 
on losses in the end of line packaging and these are what should be analyzed in depth in order to 
counteract the losses.  
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Begrepp 

BliL    Förkortning på blisterlinje 

Blister   Aluminiumkartor där tabletterna lagras i rätt antal 

Blisterlinje   Linjeflöde på blisteravsnittet 

PlantPerformance  System där felkoder sammanställs 

Rotorsak   Orsaken som är grunden till problemet 

Slutpacksstation  Omfattar packrobot och slutpack 

Tråg   Kartong som vikkapslarna förpackas i 

Vikkapslar   Förpackning som blistret förpackas i 
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 

AstraZeneca är ett globalt läkemedelsföretag och levererar idag läkemedel till 80 länder runt om i 
världen. Produktionen i Gärtuna står idag för 1/3 av AstraZenecas totala tillverkning av 
läkemedel. Examensarbetet kommer att omfatta sju stycken av deras tio förpackningslinjer 
kallat ”blisterlinjer” där man helautomatiserat med hjälp av robotar, wellådsinmatning samt 
transportbanor förpackar tabletter i aluminiumkartor(blister) som sedan matas in i sin 
kartong(vikkapsel) tillsammans med en bipacksedel och vidare mot pall för leverans. I normal 
takt är det beräknat att man ska få ut xxx-xxx stycken vikkapslar per minut främst beroende på 
blistermaskinen. På de tio blisterlinjernas slutpack förekommer ofta störningar i flödet vilket 
orsakas av en mängd olika felorsaker. 

1.2 Syfte och Mål 

Syftet med examensarbetet är att kartlägga slutpackens felorsaker, sammanlänka dem och utföra 
en omfattande analys kring vad störningarna beror på samt när, hur och varför de förekommer. 
Målet är att ta fram ett förslag på en handlingsplan samt även förbättringsförslag för att om 
möjligt eliminera dessa typer av fel, så att man slipper störningar i packningslinjerna och får en 
stabilare process.  

1.3 Omfattning 

Hitta och analysera felorsaker utifrån olika påverkande parametrar för att tillslut finna möjliga 
rotorsaker. Arbetet kommer att omfatta problem kring sju av de tio förpackningsdelarna på 
blisterlinjerna, detta på grund av att de resterande tre linjerna ej är i drift/har låg orderingång. 
Endast P fasen i PDCA cykeln kommer att genomföras.  I möjligaste mån kommer de framtagna 
förslagen att prövas.  

1.4 Metod 

Arbetet kommer att utföras i enlighet med metodiken i PDCA som AstraZeneca använder i sina 
förbättringsprojekt men här kommer vi enbart röra Plan fasen.  

Datainsamlingen kommer framförallt att hämtas från observationer vid slutdelen av 
förpackningsstationerna dessutom kommer intervjuer med lämplig personal på blisterlinjerna att 
utföras för att få ett så brett spektra som möjligt. Litteratur rörande de verktyg som används 
under projektets gång kommer att studeras för att djupdyka i metodiken kring dem.  

Efter sammanställningen och analysen från produktionen kommer det bearbetas på ett metodiskt 
sätt för att finna rotorsakerna. Dessa möjliga rotorsaker kommer att jämföras och rangordnas 
enligt olika metoder för att hitta den mest bidragande rotorsaken till förlusterna(tid). Detta 
kommer även att bollas med underhållsteamet för att få deras åsikt kring rotorsakerna. När denna 
rotorsak är funnen(efter samarbete med underhållsteamet) kommer en utformning av ett flertal 
förbättringsförslag att struktureras. Dessa olika förbättringsförslagen kommer även de att 
jämföras och rangordnas för att sedan formas till en slutgiltig rekommendation. 
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1.5 Avgränsningar 

Vi kommer endast att ta fram förbättringsförslag/rekommendationer på rotorsakerna som 
påverkar flödet mest. Dessutom utförs studien endast på de linjer som har högst orderingång för 
tidspannet examensarbetet utförs på, dessa är: BliL 9, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Tester och 
genomförande av förslagen kan komma att utgå från sådant som kräver större planering och 
engagemang för att kunna genomföras inom ramen för examensarbetet. 
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2 AstraZeneca 
2.1 Historia 

AstraZeneca formades den 6 april 1999, vilket inträffade när det svenska företaget Astra (grundat 
i Södertälje 1913) och det brittiska företaget Zeneca (grundat i London 1993) gick ihop. Förutom 
företagens delade vetenskapskultur och framtidsvisioner berodde i hopslagningen till största del 
på strategiska skäl, anledningen var att de ansåg att det nyskapade AstraZeneca skulle få en ökad 
global konkurrenskraft tillsammans. (AstraZeneca, 2013) 

2.2 AstraZeneca Idag 

AstraZeneca är idag ett globalt innovativt läkemedelsföretag med koncentration på forskning, 
utveckling samt marknadsföring av receptbelagda läkemedel. Inom AstraZeneca fokuserar man 
på behandling av sjukdomar inom områdena hjärta/kärl, metabolism, andningsvägar, 
inflammation, autoimmunitet, cancer, infektion och neurovetenskap.  

På AstraZeneca strävar man efter att skapa mervärde genom innovation, detta gäller hela 
verksamheten och man har som mål att förbättra hälsan för patienterna, ge fördelar till 
intressenter och leverera långsiktigt värde för aktieägarna. Man vill skapa läkemedel för att hjälpa 
samhället. Genom ett läkemedel vill man att patienten ska bli friska, att samhället ska få färre 
sjukhusinläggningar och att dödsantalet berott på sjukdomen ska sjunka, något som man 
förövrigt även lyckas med. Allt handlar om innovativa läkemedel, det som precis nämnts mynnar 
ut i till att man bidrar till ekonomiska effektiviseringar som i sin tur leder till effektivare 
fördelning av begränsade resurser. Man gynnar alltså samhället på flera plan än läkemedlet i sig 
gör. (AstraZeneca , 2012) De kommande åren räknar man med tillväxt på samtliga marknader.  

AstraZenecas fabriker och forskningssäten finns över hela världen spritt över Europa, nord/syd 
Amerika och Asien. Här finns totalt 51 700 medarbetare, varav ca 3000 av dem finns i Södertälje.  
I Södertälje är världens största tablettfabrik belägen, här skickar man ut totalt tio miljarder 
tabletter per år vilket täcker fem av AstraZenecas tio största läkemedel, (Nexium, Losec, Brelinta, 
Atacand och Seroquel). I Södertälje är också Sveriges huvudkontor placerat.  

2.3 AstraZeneca Supply System 

AstraZeneca supply system är en filosofi som baseras på hela verksamheten hos Sweden 
operations och den bidrar till AZ mission genom att gjorda förbättringar vidmakthålls och 
förbättras vidare. Huset beskriver ett metodbaserat synsätt där fokus ligger på metoderna som 
frambringar resultatet. Resultatet är viktigt till viss del, men man förlitar sig istället på att ha säkra 
metoder som man vet ger ett fulländat resultat.  Resultatet blir alltså en konsekvens av att ha 
säkerställda metoder. Verksamhetsprocessen baseras på följande kärnvärden: Kundfokus, 
engagerade medarbetare och effektivitet i hela flödet. (Internt AstraZeneca dokument) 

Något som bör nämnas är att bilden på huset nedan inte borde läsas av som det ser ut. 
Byggstenarna i huset sker inte var för sig och i ordning utan ska istället tillsammans bidra till 
filosofin.  
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Figur 1 - AstraZeneca huset (AstraZeneca, n.d) 

En närmare beskrivning på byggstenarna följer nedan: 

• Taket – Beskriver vad AstraZeneca vill uppnå i slutändan.	  

• Eliminering av slöseri –	  Här fokuserar man på de stegen som skapar värde för kunden. 
Man arbetar att utifrån ett kundperspektiv eliminera de aktiviteter som inte tillför värde 
till processen och den slutgiltiga produkten. 	  

• Rätt från mig –	  Att göra rätt från början ses som en självklarhet. Med rätt kompetens, 
verktyg, tydliga instruktioner och ett standardiserat arbetssätt ska kvalitet byggas in i 
arbets- och tillverkningsprocessen. Man kontrollerar aldrig fel i efterhand och 
felaktigheter ska inte gå vidare i flödet. 	  

• Ständiga förbättringar –	  Genom målinriktat, strukturerat och kundfokuserat 
förbättringsarbete på existerande standarder minskar man förluster i samtliga processer. 
Genom PDCA cykeln arbetar man metodiskt med avvikelser som grund för 
förbättringsarbetet, utifrån avvikelser strävar man efter att utmana processen. 	  

• Just in time –	  Baseras på att kundens behov styr efterfrågan, man producerar inte om 
det inte finns ett uttalat kundbehov. Gäller alla aktiviteter i verksamheten och inte bara 
inom produktionen. 	  

• Standardiserat arbetssätt –	  Metod som utförs utefter prioriteringarna. Metoden 
dokumenteras, följs upp och förbättras kontinuerligt. 	  
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• Flödesorienterat ledarskap och teamarbete – ledarskapet och teamet arbetar för att 
förbättra och optimera värdeflödet från företag till kund.  Genom att träna medarbetaren 
kan ledaren se till så att standarder följs, att de utvecklas och att man i slutändan når 
målet. Målet är att försäkra sig om att huvudflödet är så effektivt som möjligt. En 
engagerad ledare är en bra ledare. 	  

(Landgren, C. 2013) 

2.4 Arbetsprocessen för ständiga förbättringar 

För att ett företag i dagens läge ska klara av den hårda konkurrensen från andra företag inom 
samma bransch är det viktigt att utvecklas och förbättras hela tiden. AstraZeneca jobbar med 
förbättringsarbeten enligt arbetsmetoden som beskrivs i en ”Standard operating procedure” 
(förkortat till ”SOP” ). Den förklarar en struktur utefter hur de arbetar med ständiga 
förbättringar.  

Strukturen för förbättringar börjar vid områden med förbättringsmöjligheter, områden som inte 
anses fullgöra sin uppgift eller som inte utnyttjar sin totala kapacitet. Störningarna ska sedan 
analyseras på ett metodiskt sätt för att finna rotorsaken och minimera eller eliminerar den helt. 

SOPen omfattas av fem lag som tillsammans bidrar till ständiga förbättringar inom företaget.  

Dessa fem följer nedan: 

• Avvikelseteam (GMP) – Är en beredningsgrupp som identifierar systematiska avvikelser 
och reklamationer. Gruppen tar fram lösningsförslag/åtgärder som lämnas över till 
produktionspulsen alternativt till PET ledningen för prioritering och genomförande. 	  

• Produktteam –	  Beredningsgrupp som arbetar med trender av analyserat resultat, resultat 
som sticker ut, samt följer upp utförda förbättringsarbeten. Underlaget lämnas till 
produktionspulsen och/eller PET ledningen. 	  

• SHE TEAM –	  Till att börja med så är BO-SHE AstraZenecas riskregister, i BO - SHE 
finns även en verksamhetsbeskrivning och även ett tillgångavägssätt för hur de jobbar 
med säkerhet, hälsa och miljöfrågor. SHE teamet arbetar med trender och strategier 
gällande det ovanstående. Detta rapporteras till produktionspulsen som beskrivs nedan. 	  

• UH TEAM –	  Är en beredningsgrupp som arbetar med teknisk tillgänglighet samt 
underhåll. Även de lämnar förslag på åtgärder och förbättringar till produktionspulsen.	  

• Produktionspuls – Är en tvärfunktionell operativ grupp som prioriterar, resurs sätter 
och stödjer produktionens dagliga förbättringsarbete. Daglig status rapporteras till PET 
ledaren. 	  

Varje lag är utformat utefter vilka förbättringsåtgärder som för tillfället gås igenom, varefter man 
alltså eftersträvar att ha rätt kompetens för ändamålet i gruppen. Samtliga avvikelser, störningar 
och problem är källor till förbättringar och man arbetar stegvis och metodiskt med återkoppling 
mot förbättringar. (Internt AstraZeneca dokument, Landgren, 2013) 
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2.5 Verksamhetsbeskrivning 

2.5.1 Organisationsschema 

 

Figur 2 - Organisationsschema 

2.6 Produktionen på blister 

Blisteravsnittet på AstraZeneca omfattar i skrivande stund tio stycken förpackningslinjer. Man 
förhåller sig till en dragande produktion där man producerar utefter order.  

 Flödet startar med att tabletter från tillverkningen matas in i en s.k. blistermaskin, den fördelar 
tabletter i rätt antal för respektive order och vikkapsel. Tabletterna placeras sedan in i blister där 
man rullar ihop två folier som sedan förseglas och försluts med tabletter. Blistermaskinen kartar 
ihop tabletterna till ett blister. Därifrån rullar det färdiga blistret vidare mot en kartonnerare.  

I kartonneraren ligger icke färdiga vikkapslar i ett magasin, dess uppgift är att fördela rätt mängd 
blisterkartor till varje vikkapsel efter att vikkapslarna har förts in till flödet. Kartonneraren stänger 
även igen färdiga vikkapslar innan den för vidare dem till nästa station. 

Vid nästa steg hamnar vikkapslarna hos etiketteringsmaskinen Neri. Utöver att sätta på etiketter 
har även Neri i uppgift att kontrollera vikten, märkningen samt med hjälp av en kamera se om 
etiketten är rätt placerad. Detta för att upptäcka möjliga fel som kan uppstå vid processen, till 
exempel om kartonneraren har packat fel antal blisterkartor, blir vikten fel. De vikkapslar som 
Neri anser har en defekt sorteras automatiskt bort. I Neri tillkommer även en 
bipacksedel. Resterande fortsätter på bandet mot slutpacken.  

På packrobotstationen i slutpacken viks kartonger som vikkapslarna ska förpackas i. Där finns 
robotanordningar som plockar en kartonghalva som utgör botten på lådan. Denna kartongbotten 
pressas sedan med en arm utformad som en rektangelform som ser till så att kartongens sidor 
viker och formar en lådbotten. Denna botten placeras sedan på ett band som rör sig mot en 
plockrobot som bredvid sig har ett parallellt band som transporterar vikkapslarna. Därifrån 
plockar roboten vikkapslar och placerar dem i lådan i rätt antal, (antalet som beror på typ av 
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order.) Därefter görs en liknande procedur som innan genom att ett lock till lådan limmas på. När 
lådan är försluten används en bläckstråleskrivare för att märka lådan, detta godkänns med en 
kamera och lådan skickas vidare till pallroboten. Pallroboten förpassar lådan på europapall och 
det är här flödet slutar.  

Det bör nämnas att blisterlinjerna till viss del skiljer sig från varandra. Av de linjer som vi valt att 
studera har BliL 20 och 21 nya slutpacksanordningar. Det betyder att palleteringsroboten kan 
fortsätta placera lådor på nästa pall utan att man behöver aktivera bytet av pall själv. På vissa 
linjer skiljer sig packroboten där man antingen använder dubbel arm eller enkel arm, dessutom 
skiljer sig robotens rörelsemönster.    

 

 

Figur 3 - Flödesschema blisterlinjer 
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel redogörs den teori och de teoretiska modeller som har legat som grund för 
genomförandet av detta arbete.  

3.1 PDCA 

PDCA är en modell som beskriver en arbetsmetod för att lösa ett problem. PDCA består av fyra 
olika faser som består av Plan, Do, Check, Act. Dessa fyra olika stadier cirkulerar oavbrutet 
eftersom problemlösningsarbetet i vissa sammanhang anses vara av fortlöpande karaktär, vilket 
kan ses i figur 4. En PDCA modell kan se väldigt annorlunda ut beroende på vilka som använder 
den och vilken tillämpning den ska brukas för. 

I den första fasen PLAN handlar det om att definiera problemet. Man finner och fastställer de 
mest betydelsefulla orsakerna och konstruerar förslag på handlingar som förhindrar uppkomsten 
av dessa orsaker. Vid slutskedet av denna fas ska en plan som beskriver hur man ska 
implementera åtgärdsförslagen tas fram. Där ska det även stå hur man förhindrar problematik 
som kan tänkas dyka upp efter att handlingarna genomförs. 

Nästa fas går under namnet DO vilket innebär att åtgärderna som tagits fram ska genomföras. I 
de flesta fallen används fasen ungefär som ett prov för att se hur åtgärdsplanen fungerar samt att 
man bedömer hur bra förbättringarna är. 

Vid CHECK fasen gör man en studie för att se hur utfallet av förbättringsåtgärderna fungerar, 
det vill säga man analyserar resultatet. 

I den sista fasen, ACT, agerar man beroende på hur resultaten ser ut från föregående faser. 
Ibland kan det visa sig utifrån check fasen att handlingarna som gjorts inte varit tillräckligt bra. 
Man justerar då åtgärderna som tidigare utförts för att uppnå det önskade resultatet. Om det har 
blivit ett bra utfall så genomförs åtgärderna i större omfattning och utvärderas därefter igen. 

(Sörqvist, 2004) 

 

Figur 4 – PDCA cykeln 
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3.2 Lean Produktion 

Lean produktion är en produktionsfilosofi som härstammar från Japan. Filosofin baseras på att 
man genom systematiskt arbete eliminerar alla de faktorer i produktionsprocessen som inte 
skapar värde för slutkunden det vill säga slöseri. Exempelvis kan transportsträckan mellan två 
stationer där förslagsvis en operatör levererar sin färdiggjorda detalj till nästa station. Här ses 
själva leveranssträckan mellan stationerna som ett slöseri och vid nästa moment, när detaljen 
börjar bearbetas igen, anses det som ett värdeskapande process för slutkunden. Självklart går det 
inte att eliminera all typ av slöseri då vissa betraktas som en nödvändighet. 

 (K.Liker, 2004) 

Lean produktion handlar dock inte enbart om att eliminera slöseri utan bör ses som ett 
förhållningssätt genom hela företaget där hårt metodiskt arbete rakt igenom krävs.  

Nedan följer de metoder inom Lean som kommit till nytta inom detta examensarbete 

3.2.1 Go To Gemba (Genchi Gebutsu) 

Go to Gemba har sitt ursprung i Toyota Production system och betyder att man går till platsen 
där arbetet utförs. Gemba betyder just “platsen där arbetet utförs”. (K.Liker, 2004) Det handlar 
om att bilda sig en egen uppfattning om arbetet som ska ligga till grund för förbättringsarbetet. 
När man utför den så kallade “Gemba Walk” går man ut i produktionen och studerar 
processerna visuellt samtidigt som man ställer frågor som man saknar svar på.  

Go to Gemba används för att man ska få chansen att dra egna slutsatser genom egna tankar och 
idéer. Det inträffar väldigt lätt att man tar till sig andras åsikter och det leder till att man inte 
bildar en egen uppfattning. Detta kan vara en nackdel för problemlösningsarbetet enligt Go to 
Gemba. 

3.2.2 Poka Yoke 

Poka Yoke är ett produktionssynsätt inom Lean som handlar om att man inom produktionen inte 
ska kunna göra fel. Genom synsättet strävar man efter att ett uppstående fel ska upptäckas innan 
de ens hunnit inträffa. Man arbetar utefter att hålla felorsakerna synliga och istället för att 
korrigera detta bygger man bort moment som kan orsaka fel.  

Jeffrey K. Liker beskriver detta i boken The Toyota Way såhär: ” Med rätt kreativa metoder ska det 
vara omöjligt för en operatör att göra fel”. (K.Liker, 2004) 

Ett vanligt förekommande uttryck är ”Rätt från mig” vilket är något som Poka Yoke grundar sig 
på. Med detta menas att om ett moment utförs på rätt sätt i produktionsmiljön ska fel inte kunna 
inträffa.  

3.2.3 5S 

En arbetsplats har tendens till att bli rörig och för att underlätta förbättringsarbete är det en 
fördel att hålla arbetsplatsen i ordning. 5S är en metod som används i just detta syfte. 

Det som gör 5S till en attraktiv metod att arbeta utefter är de många positiva fördelar som 
uppnås med den.  
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Dessa fördelar är bland annat: 

• ”Minskad skaderisk” 
• ”Maskiner och utrustning får bättre underhåll” 
• ”Slöseri minskar eller elimineras” 
• ”Stabilare processer, vilket utgör grunden för standardisering och förbättringsarbete” 
• ”Trevligare arbetsplats, då det blir ordning och reda” 

(Ljungberg, 2000) 
 
De 5S står på svenska för Sortera, Systematisera, Städa, Se till och Standardisera. 

Med Sortera menas att man ska ta bort det material som inte är nödvändigt och hålla 
arbetsplatsen ren, genom att ta bort de verktyg som inte används.  

Systematisera innebär att materialet ska vara märkt och placeras på sin ordnade plats. 

Städa handlar om att göra rent arbetsplatsen samt den utrustning som finns.  

”Se till” innebär att man ska studera vart smutsen uppkommer ifrån och minska dess påverkan 
på maskinen. 

Standardisera menas med att ordna regler så att 5S filosofin, bland annat, regelbundet 
eftersträvas.  

(Ljungberg, 2000) 

3.2.4 Jidoka 

Jidoka handlar om att bygga in kvalité i sina maskiner. Man förutsätter att maskinen ska kunna 
känna av ett fel och stanna vid fel uppkomsten. Dessutom ska maskinen vara kapabel till att 
rapportera vad felet var. Utefter den datainsamlingen (felrapporteringen) ska man i 
förbättringsgrupper åtgärda problemet och se till att det inte inträffar igen.  

En vanlig uppfattning är att det är dåligt att stoppa produktionen för att åtgärda fel. Men i vissa 
situationer förekommer stoppen ändå och då är det lätthänt att en snabb åtgärd utförs vilket leder 
till en dålig uppföljning.  

Jeffrey K.Liker påstår att man tjänar på att minska på takttiden under förutsättningar att man 
åtgärdar fel under den tiden. Om man minskar takttiden till 70 procent har man 30 procent kvar 
av tiden till förbättringsarbeten och åtgärder. Detta kommer att löna sig i längden och resultatet 
blir att takttiden kommer att öka i slutändan.   

(K.Liker, 2004) 

3.3 Benchmarking 

Ett led i förbättringsarbeten kan vara att ta vid och lära sig av något som har fungerat bra tidigare. 
Man snappar upp det man gjort och fortsätter utveckla det man har i strävan mot ett väl 
fungerande arbete mot ständiga förbättringar.  
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Benchmarking handlar om att istället grundligt utföra en noggrann jämförelse med de egna 
processerna, (i det här fallet förbättringsarbeten) mot liknande processer hos en annan typ av 
verksamhet. (Bergman & Klefsjö, 2010) En verksamhet omfattar en mängd olika processer vilket 
tenderar till att styra benchmarken mot en enskild process då det följaktligen blir komplicerat att 
koncentrera benchmarken på hela sin verksamhet.  

Det gäller alltså att välja med omsorg och hitta en verksamhet som är i sitt esse rörande 
förbättringsarbeten. I benchmarking är det utbytet och jämförelsen som blir viktig. Ett typiskt 
tillfälle då en benchmark kan komma till sin rätt brukar vara när man inom sin verksamhet nått 
maximum på anfallsvinklar i förbättringsarbetet.    

Det finns flera förklaringar på vad benchmarking betyder men den kanske mest beskrivande är 
enligt Camp(1989b, citerat i Berman & Klefsjö, 2010) ”Sökandet efter de bästa arbetsmetoder 
som leder till överlägsna prestationer”. Dessa förklaringar tenderar att tolkas fel och man går lätt 
på en mina ifall man inte är vaksam. Man bör veta att en lyckad benchmark inte handlar om att 
hitta rätt företag och kopiera deras metoder utan grunden ligger istället i en djup självanalys där 
man förväntas översätta och överföra tekniker, arbetssätt och processlösningar till sin egen 
organisation. (Bergman & Klefsjö, 2010) Överföringen/Översättningen är det som brukar 
komplicera och man bör ha en förståelse för metodiken som ska implementeras för att få den 
anpassningsbar till sin egen verksamhet.  

Benchmarking kan utföras på följande sätt: 

• Konkurrent Benchmarking	  

• Intern Benchmarking	  

• Funktionell Benchmarking	  

• Generisk Benchmarking	  

3.4 Förbättringsverktyg 

3.4.1 Paretodiagram 

Dagens industrier upplever väldigt många olika typer av problem. Problem leder i de flesta fallen 
till slöserier som bland annat inkluderar ekonomiska förluster. För att motverka denna trend, 
använder företagen olika program som förbättrar kvalitén på produkten eller processerna.  

Oftast finner man ett flertal olika problemorsaker som tillsammans förhindrar det planerade 
utfallet. Det brukar för det mesta var enklast att enbart behandla en eller få orsaker till problemet 
i taget, istället för att exempelvis ha ett flertal halv färdiga lösningar kan man ha en fungerande 
lösning som kan färdigställas. Man bearbetar alltså problemen på ett systematiskt sätt en efter en. 
Paretodiagrammet underlättar det arbetet genom att rangordna orsaker eller problem i den 
ordning de ska bearbetas. Det allvarligaste problem framhävs och visualiseras, vilket underlättar 
och ger stöd åt beslutstagandet när det gäller vilka problem som ska prioriteras. I många fall blir 
resultatet av ett Paretodiagram att ett fåtaligt antal problem visar sig vara de största 
problemfaktorerna. Med andra ord kan man säga att Paretos uppgift är att finna ”the vital few” 
och sortera undan ”the trivial many”, även kallat 80/20 regeln. (Sörqvist, 2004) (Soin, 1992) 
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Något som är viktigt att poängtera är att faktorerna är ombytliga, det vill säga till exempel istället 
för tidsåtgång kan man i andra sammanhang ersätta det med exempelvis den ekonomiska 
förlusten. 

Generellt för ett Paretodiagram så ska staplarna illustrerar det negativa som man vill förminska 
eller eliminera helt. Sedan radas problemen upp, vanligast börjar de störst påverkande från 
vänster sida och minskar successivt desto närmare högersidan av diagrammet man kommer (De 
högsta staplarna till vänster och de mindre till höger). (Sörqvist, 2004) 

 

Figur 5 - Paretodiagram ur studien 

3.4.2 Orsak-Verkan-Diagram 

Orsak-verkan-diagram är ett samlingsnamn för olika diagram vars uppgift är att visuellt framställa 
olika orsaker och hur de påverkar ett problem (Sörqvist, 2004). Genom att förtydliga orsaker till 
ett problem samt visa sambandet till hur de påverkar den nämnda problematiken gör orsak-
verkan-diagram det lättare att förstå problemet. På så vis får man en djupare uppfattning om 
orsakerna kring problemställningen. Detta medför att dessa typer av diagram som ingår i 
begreppet orsak-verkan-diagram är lämpliga som en grund för förbättringsarbete med målet att 
förhindra uppkomsten av problem. 

I vissa fall är det inte alltid så lätt att finna orsaksområden specifikt för ett problem, utan man kan 
ta hjälp av allmänna områden där orsakerna brukar uppstå. Då talar man om de 7M, 
Management, Människa, Metod, Maskin, Material, Mätning och Miljö. Enligt Sörqvist är det inte 
alltid en fördel att använda de 7M för att det skulle ge en ”för förutfattad uppfattning” om 
orsakerna till orsakerna till ett problem. (Sörqvist, 2004) Men däremot är de tillämpbara som ett 
stöd för att finna orsakerna. (Sörqvist, 2004) 

I dessa sammanhang finns det ofta många kopplingar till 5 Varför, då den utgör grunden till dessa 
verktyg. När man grenar ut rötter till djupet av ett problem kvarstår nästan samma tankesätt som 
vid 5-varför, alltså varför något inte fungerar som det är tänkt. 

0	  
10	  
20	  
30	  
40	  
50	  
60	  
70	  
80	  
90	  
100	  

Tid	  

Kumula=v	  =d	  andel	  



14 
  

 

Några framgångsfaktorer för orsak-verkan-diagram är att samla personer i grupp med 
erfarenheter inom det nämnda området samt att medlemmarna har ett bra samarbete med 
varandra. Det rekommenderas även att gruppstorleken bör ligga minst någonstans mellan fyra till 
åtta personer. (Sörqvist, 2004) 

3.4.2.1 Fiskbensdiagram 

Fiskbensdiagram är en väldigt vanlig metod som används i många förbättringssammanhang. 
Fiskbensdiagram fokuserar på att illustrera orsaker till ett problem som man valt och beskriver 
dessa. På grund av diagrammets struktur kan det i vissa fall vara ett problem att bearbeta 
orsakerna på djupet, däremot visar den en bra övergripande bild på problemet och dess 
orsaker.(ständiga förbättringar) 

Det finns varierande sätt att konstruera ett fiskbensdiagram, ett av dem är att man 
bearbetar ”orsaksnivå för orsaksnivå” (Sörqvist, 2004). Om man utformar ett fiskbensdiagram på 
detta vis, börjar man med att finna huvudorsakerna som ska placeras på huvudpilarna. Sedan 
börjar man grena ut dessa huvudorsaker med grunder till varför de förekommer, man bör försöka 
hitta fler orsaker till dessa grunder för att nå fram, eller närmare till rotorsaken. Detta sätt 
tillämpas bäst när orsakerna inte är för många samt att de olika orsaksnivåerna är lättöverskådliga. 

Ett annat sätt att utnyttja verktyget är att man börjar med att urskilja alla möjliga orsaker till 
problemet som kommer att vara grundstenar för fiskbensdiagrammet. Sedan när man har 
identifierat dessa orsaker ska man sammanställa och gruppera dem. Lars Sörqvist rekommenderar 
att man använder verktyget släktskapsdiagram för att de påträffade orsakerna ska ”ordnas och 
grupperas”. Orsakerna grupperas utifrån den ”samhörighet” de har ihop och sedan namnges 
dessa grupper och ska användas som ”huvudorsak”. I vissa fall krävs det att man delar 
upp ”huvudorsakerna” ytterligare till en mindre gruppering inom fiskbenet, detta sker på samma 
sätt som tidigare genom att man grupperar och namnger de mindre underkategorierna. Man 
väljer detta sätt när föregående exempel inte passar, till exempel att orsakerna är många. (Sörqvist, 
2004) 

I och med arbetets gång så får man en större förståelse för problemet som man försöker bearbeta 
i fiskbensdiagrammet. Illustreringen av problemet med diagrammet tillför ytterligare till 
förståelsen av problemet, detta gör det därför väldigt viktigt att fundera om det finns 
komplettering i slutändan innan man färdigställer fiskbensdiagrammet helt. Efter kompletteringen 
bör man möjligtvis kunna göra en analys och finna orsaken eller orsakerna som påverkar 
problemet mest. (Sörqvist, 2004) 
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Figur 6 - Fiskbensdiagram 

3.4.2.2 Träddiagram 

Ett träddiagrams användningsområde påminner mycket om ett fiskbensdiagram. Lars Sörqvist 
poängterar att en av skillnaderna är att ett träddiagramm främjar ett större djup av nedbrytning. 
(Sörqvist, 2004) 

Nedan nämns några situationer där ett träddiagram anses vara användbart: 

• ”När man vill strukturera lämpliga åtgärdsförslag.” 

• ”När man behöver undersöka alla tänkbara delorsaker till ett problem.” 

• ”För att undersöka vilka delmål som behöver nås innan ett övergripande mål kan 
uppnås.” 

(Bergman & Klefsjö, 2010) 

Tillvägagångssättet påminner även den i de flesta situationerna om ett fiskbensdiagram sätt. Man 
väljer till en början en av två anfallsvinklar, orsaksnivå efter orsaksnivå eller att orsaker 
identifieras redan innan man börjar och sedan övergår man till ett släktskapsdiagram som 
grupperar dem (Sörqvist, 2004). Grupperingen blir då träddiagrammets grenar. Varav det senare 
förslaget är bra vid situationer med många orsaker och otydliga samband (Precis som i ett 
fiskbensdiagram). Man bör även här innan man avslutar ett träddiagram se tillbaka om det finns 
några orsaker man möjligtvis kan ha missat eller blivit mer aktuella allt eftersom förståelsen för 
problemet har ökat. 
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Figur 7 – Träddiagram 

3.4.2.3 Relationsdiagram 

I vissa situationer kan det finnas en stor mängd samband mellan olika orsaker. Ett orsak-verkan-
diagram likt fiskbensdiagram till exempel kan ha svårigheter med att visa relationer mellan olika 
orsaker. Ett relationsdiagram kan då med fördel användas eftersom strukturen för detta verktyg 
är bättre anpassat för komplexa samband. 

 

Figur 8 - Relationsdiagram 
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Som synes på bilden ovan, struktureras ett relationsdiagram utefter olika samverkande centrala 
faktorer kring problemet. I det stora hela är ett relationsdiagram väldigt likt orsak-verkan-
diagrammen, enligt Lars Sörqvist bör även diagrammet klassificeras inom kategorin orsak-verkan-
diagram. (Sörqvist, 2004) 

Tillvägagångssättet för ett relationsdiagram är till en början väldigt lik andra orsak-verkan-
diagram. En grundlig förståelse av problemet är ytterst viktigt när man utformar ett 
relationsdiagram för att underlätta när man ska finna alla troliga orsaker. När identifieringen av 
alla orsaker är klar ska man fastställa vilket förhållande de har mot både huvudproblemet och 
andra orsaker. Sammanställningen skall göras med problemet som utgångspunkt, där alla orsaker 
kopplas till problemet. Därefter övergår man till att koppla ihop orsaker som påverkar varandra. 
Vanligtvis bör man innan fastställandet av diagrammet finslipa strukturen visuellt och förtydliga 
för att underlätta en analys av diagrammet.  

Ett viktigt steg i analysen är att summera de pilar som pekar utåt och de som pekar in. En 
s.k. ”pådrivare” utgörs när en orsak har fler utgående pilar än ingående pilar medan en ”effekt” är 
när det finns fler ingående pilar än utgående pilar (Sörqvist, 2004). Ibland när det blir för många 
pilar att hålla reda på kan det vara fördelaktigt att skriva ner utgående och ingående pilar. 

3.4.3 ”5 Varför”  

I dagens läge finner man väldigt många problem inom processer. I många fall tar det inte långt tid 
innan man tycker sig finna lösningen eller en bättring till problemet. Det som kännetecknade 
problemet kan möjligtvis vara eliminerat men om man överskådligt tittar på processen finner man 
att problemet kvarstår. Lösningen finns inte alltid vid området där problemet uppstod utan kan 
ligga vid ett helt annat steg i processen. Med andra ord har man bearbetat problemet men 
förbisett grundorsakerna. Därför är det ytterst betydelsefullt att man inte alltid hoppar direkt på 
lösningen utan vidgar vyerna och kollar om det kan finnas kringliggande orsaker. Det viktigaste 
med att finna kringliggande orsaker är att finna rotorsaken till hela problemet, vilket i många fall 
förenklar elimineringen av problemet. (Sörqvist, 2004) 

För att hitta denna rotorsak ska man efter att funnit en orsak försöka bena ner den ytterligare. I 
slutändan har man förmodligen upptäckt rotorsaken till problematiken.  Ett verktyg som ofta 
dyker upp i dessa sammanhang är ”5 varför”. Detta förbättringsverktyg går ut på att man ställer 
sig frågan ”varför” minst fem gånger i rad. Oftast tyder det på att man förstår problemet 
grundligt om man klarade av att ställa dessa ”5 varför” sekventiellt. Något att notera är att det 
inte är garanterat att man finner rotorsaken genom att ställa frågan ”varför” fem gånger utan 
ibland kan det krävas mer. (Sörqvist, 2004) Även om man i vissa fall inte alltid har möjligheten att 
finna rotorsaken till problemet, kan man genom användning av den här metoden åtminstone 
vidta åtgärder på djupet.  
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Figur 9 - 5 varför 

3.4.4 Släktskapsdiagram 

Inom förbättringsarbete kan det till en början vara väldigt många orsaker till ett problem. 
Släktskapsdiagrammets uppgift är då att gruppera orsakerna till kategorier så at den överskådliga 
bilden blir lättare att förstå. Att organisera den data som man har till färre antal grupper gör 
bilden tydligare och man förenklar fokuseringen på ett mer specifikt område som man vill 
förbättra. 

I många förbättringssammanhang kan dessutom ett släktskapsdiagram användas till hjälp för 
grunden till andra verktyg, till exempel ett fiskbensdiagram. (Sörqvist, 2004) 

Ett släktskapsdiagrams påbörjas med att man skall finna de faktorer som hör till sammanhanget. 
Även faktorer från tidigare data kan komma till nytta. Faktorerna bör sedan analyseras samt göras 
tydligare, för att skapa en djupare inblick på situationen. Lars Sörqvist föreslår att man antecknar 
dessa faktorer i självhäftande lappar för att sedan tillsätta dem i olika grupper vars lappar har 
någon typ av samband. Vid slutförandet namnges dessa grupper. Namnen ska vara tydliga och 
beskriva faktorerna inom den sektionen. (Sörqvist, 2004) 

3.5 SWOT - Analys 

SWOT analys är ett verktyg som används för att överskådligt och strukturerat bedöma 
förutsättningar för en idé eller ett område inom ett företag. Verktyget kan även användas i 
mindreskaliga förutsättningsbedömningar där man vill få en överblick kring sina idéer.  

Varje bokstav i SWOT har en betydelse där S står för strengths, W för weaknesses, O för 
opportunities och T för threats.  

I strengths rutan redogörs vilka styrkor ett företag eller en idé har. Här kan även styrkorna som 
genererats av en idé redogöras, det vill säga vad idéns styrka i allmänhet ger. Weaknesses visar 
vad det negativa utfallet av idén blir. Här förklaras exempelvis det som möjligtvis kan ses som en 
svaghet inom idén eller förbättringen. Med opportunities lyfter man fram vad som kan användas 
till företagets eller idéns fördel, medan threats framhäver vilka förhinder ett företag kan ha från 
att uppnå sina mål med idén.  

Allt detta tillsammans bidrar till en helhetsanalys av en idé vilket ställer förbättringsförslagens för 
och nackdelar emot varandra. Detta kan då användas till fördel i syfte med att bedöma och 
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analysera olika förbättringsidéer och skapa en klarare bild av vad som är mest fördelaktigt att 
behandla. 
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Figur 10 – Mall för SWOT - Analys 
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4 Genomförande 
I detta avsnitts beskrivs tillvägagångssättet för samtliga steg fram mot målet. De använda 
verktygen beskrivs närmare i den Teoretiska referensramen i kapitel 5.  

4.1 Framtagning av data  

Data samlades in med hjälp av produktionstekniker från AstraZenecas PP system där mycket 
data loggas från blisterlinjerna. Eftersom vi inte hade åtkomst till datan själva fick den beställas 
från vår handledare på AstraZeneca. Det som var mest relevant för vår kartläggning var:  

• Felkod och dess betydelse 

• Antal stopp 

• Tid för stopp 

• Felkod sorterat efter order typ (vikkapsel)  

• Data för minst tre månader bakåt i tiden.  

Den här datan söktes för samtliga blisterlinjer. Nämnas bör att alla linjer inte använder samma 
typ av loggingsssystem där BliL 9,14,15,16 är av äldre typ och använder sig av ett system kallat 
Dlog och BliL 17,18.19,20,21,22, de nyaste linjerna, använder sig av ett system man kallar 
PlantPerformance. Skillnaden på systemen ligger i sättet felkoderna loggas på. I det äldre systemet 
Dlog är det upp till operatörerna på linjen att själva logga så fort något händer. Precisionen på fel 
loggningen ligger alltså hos dem. Tittar man istället på det nya PlantPerformance systemet loggar 
maskinen själv fel, dessutom får operatören en egen möjlighet att logga fel vid behov.  

4.2 Observationer – Go To Gemba 

Det kan bli svårt att förbättra en process utan att först veta hur den fungerar. Det är därför 
väldigt viktigt att få en djupare förståelse för processer innan man sätter igång ett omfattande 
förbättringsarbete. Speciellt när man är nytillsatt. Att gå ut på fältet och observera processen 
skapar en förståelse både för hur ett möjligt problem uppkommer tillika var det uppkommer.  

Vid observationstillfällena stod vi placerade vid respektive blisterlinjes förpackningsdel under en 
timmes intervall där vi roterade mellan packrobot och slutpack. Koncentration riktades mot 
robotarnas rörelser, vikkapslarnas bana mot slutpack samt hur material på vikkapsel och tråg 
skiljer sig. När frågeställningar bildades antecknade vi dessa i loggböcker och diskuterade sedan 
dem oss sinsemellan. Frågor gällande processtegen som under observation direkt kunde ställas, 
ställdes i mån om operatörens tid och tillgänglighet. De frågorna som var direkt kopplade till 
felkoderna vi blivit tilldelade antecknades och framfördes vid kommande intervjutillfällen. De 
som på grund av operatörens otillgänglighet ej kunde framföras, vilket var förståeligt, 
antecknades. 
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4.3 Intervjuer  

I takt med att observationerna hade genomförts dök som ovan nämnt funderingar upp kring hela 
omfånget som inte bara rör processen i sig.  

Funderingar som dök upp: 

• Arbetar operatörerna på samma sätt?	  

• Hur går omställ/rengöring/underhåll till?	  

• Finns det någon standard för omställ/rengöring/underhåll?	  

• Finns det förståelse för att man bör arbeta på samma sätt för att upprätthålla en stabil 
produktion?	  

För att få svar på ovanstående frågor och funderingar bokades möten med serviceingenjörer och 
underhållsingenjörer. I väntan på intervjutillfällen konstruerades utförliga men öppna frågor för 
att få så djupa och breda svar som möjligt.  

Samtidigt ägnades tid åt att reda ut den stora mängd felkoder som samlats in med hjälp av 
produktionstekniker. För att reda ut felkoderna utarbetades även här väldigt öppna frågor utefter 
fraserna: Vad är det som händer? Och hur uppkommer de? För att avgränsa oss tidsmässigt 
valdes de tio värsta felkoderna på varje blisterlinje ut, rörande tid och frekvens. Frågorna 
framfördes för en teknikansvarig operatör på respektive linje där operatören i mån av tid kunde 
illustrera felen som kunde förekomma. I andra fall kunde operatörerna förklara felkoden så gott 
det gick och i mån av förståelse. Utredningen av felkoderna visade sig vara ganska komplicerad 
då varken vi eller operatören hade förståelse för själva loggningen av dem.  

Trots detta genomfördes intervjuerna och svaren sammanställdes i Excel men med en 
medvetenhet om att de kan behöva kompletteras. Felkoderna var svåra att koppla till vilken av 
blisterlinjerna de gällde då det var tydligt att liknande fel kunde uppkomma på samtliga linjer.  
 

4.4 Sammanställning av data i Paretodiagram 

För att kunna urskilja felorsaker på blisteravsnittets slutpacksdel från den data som fanns 
tillgänglig behövdes en metod som illustrerar kritiska parametrar som valts ut. Här har tio 
felorsaker valts utifrån parametrarna med högst frekvens och högst tid. (Frekvensen beskriver 
hur ofta felorsaken inträffar och tiden hur länge felet orsakat ett stopp). Dessa tio kritiska 
felorsaker har sedan förts in i paretodiagrammen där genomsnittet per månad illustrerats.  

Nämnas bör att värdet utav frekvensen kontra tidsförlusten. Vissa felorsaker förekommer väldigt 
frekvent men har inte lika stora tidsförluster som andra. I studien har större vikt lagts på de 
frekventa felorsakerna snarare än de tidsmässiga då dessa tillsammans utgör en ojämnare 
produktion. Samtidigt bör de tidsmässiga aspekterna såklart räknas in.  

Nedan följer en beskrivning kring de mest frekventa problemen på respektive blisterlinje (Se 
appendix för samtliga diagram) 
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4.4.1 BliL 9  

När det gäller blisterlinje nio rent generellt var det tydligt att antalet stopp kontra tidsförlusten vid 
stopp var väldigt låg i jämförelse med de andra blisterlinjerna. Dock ser man tydligt på denna linje 
vilka problem som bör bearbetas enligt (80/20 regeln). (Se Teoretisk Referensram) 

Problemen som bör behandlas på denna linje är ”Inbana” och även ”X5- Pallrobot” då dem båda 
utgör ”the vital few” enligt 80/20 regeln.  

4.4.2 BliL 17 

Eftersom störst vikt läggs på frekvensen och ”övrigt/Limaggregat inte ready väntar lim uppv” rankas 
högst baserat på tiden så bör man ha överseende med detta och i så fall eventuellt utesluta den på 
grund av väldigt låg frekvens. Här kan det exempelvis handlat om en felorsak som orsakat en 
längre tids stopp men som endast uppkommit en enstaka gång vilket tyder på att en reparation 
borde ha eller redan har utförts. Detta utgör en felorsak som inte borde tas med i studien.  

”Flexmatic Palleterare” har betydligt lägre tidsförlust än föregående problem, däremot så 
förekommer felorsaken ca fem gånger mer. Frågan är då om frekvensen är tillräckligt hög för att 
denna felorsak ska prioriteras. Det syns att frekvensen förekommer mindre än 10 % av de två 
topprankade felorsakerna på denna linje men eftersom ”Övrigt/Limaggregat inte ready väntar lim 
uppv” förmodligen redan är åtgärdat bör detta problem trots allt prioriteras. 

”Övrigt/Summalarm 1 (A)” förkommer ofta men visar på att tidsförlusten kanske inte är lika 
förödande som på de andra felkoderna. Här bör man analysera djupare och även ta reda på vad 
felkoden betyder eftersom tidsförlusten ligger på ca 20-30 procent mer i jämförelse med de andra 
topp händelserna i diagrammet. 

4.4.3 BliL 18 

På denna linje är det tydligt att felorsakerna skiljer sig utifrån tid och frekvens. I regel med 80/20 
så visar diagrammet i båda fallen två felorsaker av samma grundtyp (”Övrigt summalarm”). 
Däremot är de i olika ordning samt att tiden för ”Övrigt/summalarm Medie 1(A)” är låg i jämförelse 
med ”Övrigt/summalarm 1(A)”. I detta fall är det istället frekvensen som får avgöra huruvida antal 
stopp anses vara prioriterat istället för tid.   

”Flexmatic Lådpackare” blev utsorterad som en av ”the trivial many” i tidsfaktorn men ingår ändå 
som ”the vital few” enligt frekvensfaktorn. I detta fall bör man ställa sig frågan ifall den ska 
analyseras vidare och tittar man på tidsförlusten för den så består den ändå av mer än 50 % 
av ”Övrigt/Summalarm 1 (A)” vilket borde anses som en prioritet med tanke på dess frekvens. 

4.4.4 BliL 19  

Blisterlinje 19 har två problem som sticker ut enligt paretodiagrammet och den tredje 
felkoden ”Inmatning/Dobbel eske (Brett snudd 90 grader) (A)” kan ifrågasättas eftersom det landar 
inom ramen för högst frekventa problem men som i sin tur inte genererar stora tidsförluster 
gentemot de övriga två problemen som sorterades ut av paretodiagrammet. Istället hamnade det 
endast inom ramen för problem som borde behandlas utefter frekvens. 

”Flexmatic Palleterare”, är ett problem som ständigt förekommer. Även om detta problem inträffar 
cirka 50 % mindre än ”Plockrobot/Robot Errormeddelande. Kolla P-LÅDA (A)” så orsakar den ändå 
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mer tidsstopp än det sistnämnda problemet(cirka 30 % mer tidsförbrukning). Vilket gör att den 
borde prioriteras.  

”Plockrobot/Robot Errormeddelande. Kolla P-LÅDA (A)” är det problemet som enligt diagrammen är 
mest självklart att behandla eftersom den är mest förekommande på denna linje samt att den har 
en ganska hög genomsnittlig tidsåtgång. 

Dessa tre prioriterade problem hade både en hög tidsåtgång samt hög förekomst. Detta leder till 
att de alla borde ses över och prioriteras. Framförallt bör man se över den faktiska betydelsen 
av ”Inmatning/Dobbel eske (Brett snudd 90 grader) (A)” då ingen hade någon förklaring på vad 
problemet betydde.  

 

Figur 11 - Paretodiagram för frekvens - BliL 19 
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Figur 12 - Paretodiagram för tid - BliL 19 

4.4.5 BliL 20  

Här framhävs en av felorsakerna särskilt tydligt utifrån paretodiagrammen, denna 
är: ”Plockrobot/Robot Errormeddelande. Kolla P-LÅDA (A)” Problemet utmärker sig på grund 
av att den har en genomsnittlig tidförlust på 41,4h och inträffar 140,8 gånger per månad. Två 
förhållandevis höga siffror som sticker ut i mängden vilket bör leda till en prioritering. 

Nästa problem som också sorterades ut utefter parametrarna tid och frekvens 
var ”Övrigt/Summalarm 1 (A)” och den hade i jämförelse med det topp prioriterade problemet 
som har en tidsförlust på 3h och en frekvens på 52,8. Det var alltså inte lika kritisk som 
ovanstående men orsakar ändå en hel del stopp i flödet. 

”Fleximatic lådpackare” är likvärdig med ”Övrigt/Summalarm 1 (A)” dock med lägre siffror både när 
det gäller tidsförlust samt frekvens. Här borde exempelvis en diskussion med operatörer och 
tekniker leda till en prioritering.  

När det gäller ”Fleximatic palleterare” finns det inte mycket tillägga förutom en relativt hög 
tidsförlusten men med en låg frekvens. Även om tidsförlusten är högre än lådpackaren så är 
frekvensen för låg för att prioriteras mer utöver den. ”Övrigt/Summalarm 1 (A)” har högre 
prioriteringsvärde utifrån dem båda.  

På blisterlinje 20 finns det bara ett tydligt problem som bör prioriteras: ”Plockrobot/Robot 
Errormeddelande. Kolla P-LÅDA (A)”. Utöver detta finns ytterligare två problem till som hamnar 
rätt enligt 80-20 regeln men som trots det borde bortprioriteras med låga värden i det stora hela.  
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4.4.6 BliL 21  

Utifrån paretodiagrammet på denna blisterlinje är ”Inmatning/Dobbel eske (Brett snudd 90 grader) 
(A)” det mest förekommande problemet med störst tidsförluster. Problemet bör enligt de båda 
paretodiagrammen prioriteras. 

”Flexmatic Lådpackare” är även det ett högt prioriterat problem som valdes ut efter både tids - och 
frekvensfaktorn. 

Utifrån frekvens faktorn är förekomsten av nästkommande problem att behandla cirka 66,8 
gånger per månad. Detta tyder på att det finns en stor skillnad mellan det och de två prioriterade 
problemen. Frekvensen för de andra två är i snitt 266,3 respektive 254,8, och om man jämför 
med ”Plockrobot/Seriefel Robot stannat maskinen (A)” som har 66,8 gånger, så bör man se över 
om den verkligen ska prioriteras. Om inte så orsakar den en relativt låg tidsförlust i jämförelse 
med de andra problemen. 

I och med att vi lägger större vikt på frekventa problem snarare än ett problem som inträffar 
någon enstaka gång så bör vi inte prioritera behandlingen av ”Flexmatic Palleterare” och ” 
Övrigt/Summalarm Medie 1 (A)”. Även om tidförlusterna är 3,4h respektive 2,95h så är 
förekomsten trots allt väldigt låg vilket borde leda till en bortprioritering.  

Att tänka på så har dessa lågfrekventa problem en ganska högt genomsnittlig antal 
förekommande felorsaker per månad, detta kan jämföras med BliL 9.  

4.4.7 BliL 22  

Generellt så var förekomsten av problemen lägre än vid vissa andra linjer.  

”Flexmatic Lådpackare” är det problemet som inträffar oftast, även om den inte ligger högst upp på 
rangordningen av tidsförluster så är det den höga frekvensen ett motiv för att prioritera denna 
felorsak. 

”Plockrobot/Robot Errormeddelande. Kolla P-LÅDA (A)” är ett problem som även det förekommer 
väldigt frekvent. Detta är även ett problem som tidsmässigt blir ett slöseri och i sin tur en 
prioritering för fortsatta studier.  

”Inmatning/Dobbel eske (Brett snudd 90 grader) (A)” inträffar inte märkbart frekvent, men samtidigt 
tillräckligt för att prioriteras då det förekommer cirka 60 % av de totala felorsakerna på BliL 22. 

”Lådförslutning/Seriefel Flikfel stannat maskin (A)” förekommer relativt frekvent men har en ytterst 
låg påverkan på tiden. I jämförelse med ”Flexmatic Palleterare” så orsakar den mer stopp (tid) men 
har en väldigt låg frekvens. Båda dessa kan möjligtvis sorteras bort men om man ska välja en av 
dessa så blir det ”Lådförslutning/Seriefel Flikfel stannat maskin (A)” eftersom den inträffar mer 
än dubbelt så många gånger som ”Flexmatic Palleterare”.  
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4.4.8 De utvalda felorsakerna 

Se appendix för samtliga paretodiagram 

Vi upptäckte ganska snart att felorsakerna vi valt ut hade en stark koppling till varandra. De 
visade sig ingå i två stora samlingsnamn, Flexmatic Palleterare och Flexmatic Lådpackare. (Hur 
de förhåller sig kommer att redogöras tydligare i släktskapsdiagrammet som också är grunden till 
en ny logg struktur.)  

Eftersom ingen förståelse varken från oss eller från operatörerna/teknikerna fanns för dessa 
loggningar var det svårt att knyta det exakta problemet som förekom under loggningen av dessa 
samlingsnamn. Vi var därför tvungna att behandla dem som sitt samlingsnamn för att kunna 
kartlägga de mest frekvent förekommande felen inom dem. Här drogs också slutsatsen av att inte 
studera blisterlinje nio djupare då den inte använder samma loggsystem. När det gäller blisterlinje 
nio hoppas vi att liknande åtgärder som utförs på resterande blisterlinjer även ska kunna anpassas 
till nian och ändå generera i förbättringar, detsamma gäller blisterlinje 14 och 15 som på grund av 
låg orderingång under observationerna valdes bort.  

Meningen efter att vi får en djupare förståelse kring problemen är att vi väljer en av dem 
underkategorierna baserat på vilken linje som upplever symptomen mest.  

4.5 Rotorsaksanalys 

4.5.1 Släktskapsdiagram 

Eftersom det visade vara så att Flexmatic Lådpackare och Flexmatic palleterare bestod av flera 
underkategorier och rapporterades som autolarm av maskinen valde vi att kartlägga endast dessa 
två. Med andra ord är Flexmatic lådpackare och Flexmatic palleterare ett samlingsnamn på dessa 
utvalda kategorier. Problemet är dock att dessa loggas manuellt av operatören vilket då gör att de 
varierar gentemot autosummalarmen.  

Oftast är ostrukturerad data väldigt svår att hantera, detta kan förenklas om den grupperas och 
sorteras i rätt kategorier. Den tillgängliga datan var delvis ordnad i en viss gruppering men 
samlingsnamnen var inte tillräckligt tydliga och grupperna var för många. Vi förtydligade detta 
genom att använda ett släktskapsdiagram, där vi skapade tre huvudgrupper som ska visa var 
orsakerna hamnar.  

Vi började med att ta fram alla problemorsaker som förekommer inom slutpacken. Vi hade vid 
ett tidigare tillfälle sorterat bort en del felkoder med väldigt låg frekvens och tidsförbrukning vid 
skapandet av paretodiagrammen. De felkoder som valdes vid skapandet av ett släktskapsdiagram 
togs direkt från paretodiagrammen, som sammanställde all de data vi ansåg var av relevans som 
vid behandling skulle utgöra en märkbar förändring. 

Därefter utformade vi tre huvudgrupper som noggrant beskriver i vilket område orsakerna 
förekommer inom. Dessa tre huvudgrupper namngavs utefter det avsnitt som de loggas inom. 
Flexmatic lådpackare och Flexmatic palleterare är två av dessa tre huvudgrupper och fanns 
egentligen redan som en manuell loggning. Därefter utreddes vilka automatiska loggningar som 
uppkom under dem. Den tredje gruppen kallade vi för okategoriserat, där de automatiska 
loggningarna som delvis inte berodde på något av samlingsnamnen inom de övriga två 
grupperna, eller var en orsak som skapade samma fel vid andra områden hamnade.  
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Vi organiserade även ytterligare undergrupper för dessa huvudgrupper. För Flexmatic lådpackare 
blev det tre stycken undergrupper, Plockrobot, Trågresare och Lockförslutning. Dessa utgav då 
en mer detaljerad beskrivning av vilka robotar som arbetar med de stegen i processen, utefter vad 
vi ansåg hade loggats under Flexmatic lådpackare när felet uppstod. 

För Flexmatic palleterare skapades fyra undergrupper som fick namnen Transportband, Gripdon, 
Tappar minnet(programmering) och Kamera. Precis som föregående beskriver dessa vilka 
orsaksgrupper som påverkar loggningen för Flexmatic palleterare och förklarar tydligare vilka del 
moment som orsakar den nämnda felkoden. Undergrupperna för både Flexmatic lådpackare och 
palleterare gjordes inte i släktskapsdiagrammet utan illustrerades i träddiagrammen.  

 

Figur 13 - Släktskapsdiagram 
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4.5.2 Träddiagram 

Eftersom Flexmatic lådpackare och Flexmatic palleterare visade sig vara ett samlingsbegrepp vid 
släktskapsdiagrammet blev det nödvändigt att strukturera dem visuellt för att få en tydligare bild 
av problemens sammankoppling. För att visualisera vilka förhållanden dessa problem har till 
samlingsnamnen valdes ett träddiagram. De första grenarna på respektive problem säger vilka fel 
områden som kan förekomma inom samlingsnamnet. Man kan se dessa fel områden som 
stationer inom samlingsnamnet där de var för sig grenar ut sig till flertalet olika problem.  

Att illustrera detta i ett träddiagram ger en överskådlig bild av förekomsten av problemen, och 
operatören ser tydligt vilket fel den i framtiden bör logga. Det skulle även underlätta att man 
under de korrekta namnen beskriver vad som faktiskt inträffade. Grenarna i träddiagrammet 
kommer då visa vad som egentligen bör loggas och även förekomsten till felet. Träddiagrammet 
kommer även att ge oss en grund för ett huvud på ett fiskbensdiagram.   

Två olika träddiagram gjordes på de två största grupperna i släktskapsdiagrammet, alltså 
Flexmatic- lådpackare och- palleterare. Med dem som utgångspunkt analyserades felkoderna 
ytterligare för att bestämma några undergrenar, vi valde att namnge dessa grenar på ett simplare 
sätt men så att de ändå var baserade på vad som faktiskt inträffade. Till exempel istället för en 
otydlig felkod som Plockrobot/Robot tappat vikkapslar Kontr tråg (A) så valde vi att benämna 
det som ”plockrobot tappar vikkapslar”, vilket beskriver problemet mer tydligt och enkelt och 
minskar chansen till förvirring. Träddiagrammen grundar sig till stor del i den fakta vi samlat in 
genom intervjuerna med tekniker och operatörer.   

Det inkluderades även en ytlig 5-varför på orsakerna av problemet, eftersom ingen brainstorming 
ingick och de endast var baserade på information som samlades in genom observationer och 
intervjuer för att orsakerna skulle synas. Ibland var det svårt att skilja på dessa djupare orsaker 
från föregående nivå av orsaker, bland annat eftersom orsakerna var så pass synliga att de till och 
med poängterades av operatörerna på plats. Därför ansågs det lämpligt att ta med dem i 
diagrammen.  

När dessa träddiagram närmade sig slutstadiet, visades de för tekniker för att se om det fanns 
något att komplettera med. Detta inkluderades i diagrammen innan slutförandet. 
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Figur 14 - Träddiagram för Flexmatic Lådpackare 

4.5.3 Fiskbensdiagram – Workshop – 5 varför 

Det är framförallt två olika typer av fiskbensdiagram som vi har tänkt använda. Den första typen 
är för att skapa en grund och samtidigt poängtera områden som är mest troliga som orsak för de 
uppkommande problemen. Där framhävs även styrkande argument för vilket problemområde 
som bör behandlas först. Meningen med detta fiskbensdiagram är att den ska vara bred och 
generell, snarare än djup och noggrann. Därför föll valet på de 7Men som grund för detta 
fiskbensdiagram. Framförallt för att metodiken ger en väldigt bred och generell bild samtidigt 
som den möjliggör ett mer preciserat område för förekomsten av orsakerna till problemet. 

Tillvägagångssättet påbörjades med att huvudorsaker valdes utifrån vårt skapade träddiagram där 
de utvalda bestod av den första nivån av problemen med samlingsnamnen Flexmatic lådpackare 
och Flexmatic palleterare. Fiskbensdiagrammets huvud utgjordes då av dessa två samlingsnamn. 
Därefter placerades huvudorsakerna vid varje huvudkategori utefter de 7M. I nästa steg användes 
brainstorming i ett försök till att bena ut orsakerna för respektive kategori. Resultatet varierande 
där vissa kategorier inte fick några ben alls. Detta resulterade i att huvudkategorierna som vi 
ansåg ha de mest troliga faktorerna på problemet blev tydligare då benen kunde grenas vidare till 
en djupare rot orsak. 
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För det andra fiskbensdiagrammet krävdes en workshop med operatörer samt vissa tekniker för 
respektive linjer där syftet var att bland annat skapa en större förståelse för problemen men också 
få med deras åsikter och tankar på problemen. Detta för att komplettera det fiskbensdiagrammet 
som vi tagit fram själva men även för att fastställa att det vi tagit fram varit bra.  

Under workshopen utnyttjade vi paretodiagrammen från tidigare steg för att belysa för teamet 
som deltog vart problemen hade sin förekomst. Däremot valde vi att inte vara allt för fastlåsta 
med vad paretodiagrammen visade, eftersom vi ville validera den datan och samtidigt få med 
operatörernas erfarenhet för vad som är den största felorsaken. Operatörerna fick själva 
möjligheten till att utifrån paretodiagrammet fundera kring vilka felorsaker som kan tänkas vara 
en faktor för utfallet. I vissa fall förekom det att en topp händelse i paretodiagrammen redan 
åtgärdats eller att operatörerna inte ansåg att denna händelse hade en hög förekomst. I de fallen 
som operatörerna hade en annan åsikt emot orsakerna som uppkom frekvent i 
paretodiagrammen valdes deras förslag till fortsatt analys.  

När ett problemområde valts ut delades post - it lappar ut till varje deltagande operatör/tekniker. 
På dessa lappar fick de skriva ner en orsak till problemet per lapp som sedan klistrades upp på 
fiskbensdiagrammet. Lapparna lades under fiskbensdiagrammets huvudkategorier där ursprunget 
var de 7M;en.men där endast Människa, Maskin, Metod och Material valdes. Detta för att 
underlätta för operatörerna samt att framhäva de kategorierna där felen mest troligen inträffar. 
Utifrån det tidigare fiskbensdiagrammet konstaterades att många orsaker hamnade under de 7M, 
där av valet med att fortsätta arbetet med samma struktur.   

När de flesta troliga orsakerna för det valda problemet hade framkommit fastställdes den mest 
påverkande orsaken. Här utnyttjades teamet av operatörer som deltog under workshopen och 
deras brainstorming. Tillsammans, i vissa fall med betygsättning, enades vi för den felorsak som 
ansågs vara en av de största pådrivande faktorerna till problemet. För att grena ut denna felorsak 
djupare användes en 5 - varför modell som metod istället för att fortsätta på fiskbensdiagrammet. 
Det eftersom fiskbensdiagram har en tendens att skapa oreda och sammanblandning vid för 
många underorsaker. 5 - varför underlättade nerbrytningen för att finna rotorsaker.  

Från de utförda workshops på slutförpackningsstationerna ritade vi upp ett flertal 
fiskbensdiagram som inte riktigt gav ett djup av problemet. Eftersom det inte var möjligt att 
bearbeta alla orsaker sammanställde vi alla workshops fiskbensdiagram till ett gemensamt 
fiskbensdiagram. Några orsaker sorterades bort för att underlätta fokuseringen på de relevanta 
orsakerna till 5-varför på samtliga linjer. Även de som var generellt frekvent förekommande 
problem på slutförpackningsstationerna. Det sammanställda fiskbensdiagrammet illustrerade då 
ett överskådligt diagram över vilka områden orsakerna förekommer inom utifrån operatörernas 
och teknikernas uppfattning. Detta tydliggör då ytterligare vilka områden som påverkar 
problemutfallet mest, allteftersom vilka områden orsakerna hamnat under. 

4.5.4 Relationsdiagram 

När orsaker och problem är väldigt komplexa och tillsammans innehar samband kan det vara 
svårt att knyta ihop dem med hjälp av ett fiskbensdiagram eller ett träddiagram. I dessa fall kan 
ett relationsdiagram visa sig vara fördelaktigt. I vårt fall så misstänkte vi att en del orsaker har ett 
flertal rotorsaker som tillsammans påverkar det negativa utfallet.  

Relationsdiagrammet användes i pilotsyfte på endast en linje och orsak för att visa rimliga 
samband på ett tydligare sätt. Orsaken som valdes var ”Tråg” och felorsaken är tagen från 
workshopen på blisterlinje 19. 
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Till en början lades huvudorsaken till problemet centralt på ett A3-papper, sedan börjades 
brainstorming precis som vid föregående orsak-verkan-diagram om vilka faktorer som möjligtvis 
kan påverka denna huvudorsak. Kompletterande information fördes in från vårt fiskbensdiagram 
som sammanställts från alla utförda workshops.  

När alla felorsaker fördes in runt huvudorsaken drogs pilar. Dessa pilar beskrev om en orsak var 
en pådrivande faktorn till en annan, detta illustreras genom att pilen pekar mot den andra 
pådrivande faktorn. Det vill säga att om en orsak har inkomna pilar är den en effekt av en annan 
orsak. En diskussion fördes om varje orsak individuellt om vilka möjliga utgående och ingående 
pilar den hade. Orsak efter orsak diskuterades och därefter sattes pilarna in med rätt riktning.(Se 
teoretisk referensram för tydligare beskrivning) 

Slutligen blev resultatet att ett flertal olika orsaker pekade på en viss speciell orsak. Denna 
speciella orsak kunde i sig sedan peka vidare mot huvudorsaken. Vissa orsaker pekade inte 
överhuvudtaget emot huvudorsaken utan var en indirekt påverkande faktor för andra orsaker.  

Detta visade vilka orsaker som har samband med varandra, till exempel genom att peka på 
huvudorsaken samtidigt som den indikerade på ytterligare en annan orsak som även den 
påverkade huvudorsaken. 

 

Figur 15 - Relationsdiagram BliL 19 
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5 Analys av genomförandefasen 
I detta kapitel analyseras de stegen som var förutsättningen för att nå fram till målet. 

5.1 Datainsamling 

När data hade samlats in uppstod det ganska snabbt komplikationer gällande den. För att 
tydligare kunna förklara den tillgängliga data finnes nedan ett urklipp från Excel gällande BliL 21  

 PlantPerformance BliL 21 2013 
 april maj juni juli augu

sti 
Septem
ber 

O
pl

an
er

ad
e 

st
op

p 

Maskinfel 
slutpackare 

Flexmatic 
Lådpackare 

Händelse 
Tid 

19,6 4,1 6,7 5,5 12,9 3,3 

Händelse 
Antal 

588 83 230 147 358 123 

Maskinfel 
palleterare 

Flexmatic 
Palleterare 

Händelse 
Tid 

7 3,5 1,9 1,1 5,1 1,8 

Händelse 
Antal 

106 31 28 31 78 25 

Maskinfel 
slutpackare 

Imaje 
Bläckstrålerskrivare 

Händelse 
Tid 

0,1 0,1     0,1   

Händelse 
Antal 

3 3     3   

Inmatning/Dobbel 
eske (Brett snudd 
90 grader) (A) 

Händelse 
Tid 

30,2 4,5 14,5 6 15,7 9,2 

Händelse 
Antal 

610 120 199 148 411 110 

Lådförslutning/Fli
k-fel limning sista 
lådan. (A) 

Händelse 
Tid 

0   0   0 0 

Händelse 
Antal 

4   3   1 2 

Lådförslutning/Fo
tocell S84 limning 
uppres hög (A) 

Händelse 
Tid 

1,2 0 0,5 0 0,7 0,4 

Händelse 
Antal 

13 2 8 1 5 4 

Figur 16 –  Utdrag ur PlantPerformance BliL 21 

Tittar man på rubrikerna som finns i tabellen ovan uppfattas tabellen som ganska tydlig där den 
beskriver i vilken huvudstation i flödet som felet inträffar, i vilken station/del på flödet felet 
inträffar, hur mycket tidsförluster händelsen har orsakat samt hur många gånger händelsen har 
inträffat. Tydligt och bra kan tyckas, men dessvärre skapar tabellen viss förvirring. 

Som synes ovan är de tre översta händelserna: Flexmatic Lådpackare, Flexmatic Palleterare, 
Imaje Bläckstråleskrivare fel som loggas av operatören själv. De tre resterande med tecknet (A) 
är s.k. automatlarm som PIS(systemet) loggar automatiskt. Visserligen finns det ett 
kommentarfält under de loggar som operatören utför själva men detta är något som används 
alldeles för sällan och är dessutom något som inte sammanställs enligt ovan. I många fall är det 
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även så att varken operatörer eller tekniker förstår vad felkoden betyder, vilket gör det hela ännu 
mer komplicerat.     

Om man på ett systematiskt och effektivt sätt ska kunna bryta ner händelser och i slutändan lösa 
problem krävs en tydligare, mer precis och specificerad data. Med tanke på att exempelvis 
Flexmatic Lådpackare inte säger så mycket mer än att felet inträffar vid det området blir det 
svårt att tydligt se vart felet förekommer. För att bryta ner denna behövs en kartläggning med 
operatörer för att finna vilket problem de har loggat inom Flexmatic Lådpackare. Resultatet av 
denna kartläggning blir förmodligen väldigt rörig och det blir svårt att sätta fingret på exakt vart 
felet uppkom. Med varierande kunskap mellan operatörer och tekniker resulterar det i en 
försvårad inriktning på vart man ska påbörja behandlingen av problemet som i sin tur kan leda till 
att man behandlar något som inte alls anses vara ett problem. Dessa felloggningar som Flexmatic 
lådpackare och palleterare är som beskrivet i genomförande fasen samlingsnamn. Man bör här 
luta sig mot JIDOKA teorin och se till så att maskinen i detta fall har möjligheten till att känna av 
fler felorsaker och var felorsaken förekommer än vad den gör i dagens läge. (Se teoretisk 
referensram) 

Anledningen till att det förekommer otydliga samlingsnamn på detta vis är att det förekommer 
både automatiska och manuella fel loggningar. De manuella loggningarna som operatören gör 
framställs i dessa områden medan maskinen själv loggar det angivna korrekta felet. 
(Automatlarm). Detta betyder att det som loggas inom samlingsnamnen alltid skiljer sig.  

Det som bör eftersträvas är en redan specificerad data från loggningen, och det är just här vårt 
arbete tog en vändning, från att eliminera felorsaker till att kartlägga vart de faktiska felen 
förekommer.   

Det vi hade behövt är alltså specificerad data(av likande typ som autosummalarmen). Med tanke 
på tidsbrist fanns inte möjligheten att samla in data på egen hand där vi hade behövt sätta upp 
sträcktablåer på de mest frekvent förekommande problemen, vi hade även behövt göra 
tidmätningar på det vi fått ut av sträcktablåerna. Något som hade tagit alldeles för lång tid och 
aldrig hade hunnits med under de tio veckorna som examensarbetet skulle utföras på. Hade 
kommentarsloggen varit komplett kanske det hade hjälpts oss, men tyvärr bestod den av mindre 
än tio procent kommentarer.  

Något som också hade behövts är data kategoriserad utefter order typ. Eftersom det handlar om 
ett levande material skiljer sig felen beroende på vilken vikkapsel som används samt vilket tråg 
man använder. Materialets förmåga att ändra form och kvalité ökar vid klimatskillnader och när 
materialet förändras, ändras också maskinens förutsättningar för att bearbeta materialet genom 
flödet. Vid kartläggningen av felen kan det därför vara bra att se om något material visar på större 
antal fel vilket också skulle underlätta rotorsaksanalysen.   

För att sammanfatta det hela gav oss inte den tillgängliga datan mer än ett underlag för att skapa 
paretodiagrammen. Med paretodiagrammen färdiga var vi ändå tvungna att ta operatörer och 
tekniker till hjälp för att kartlägga felen djupare. Intervjuer och workshops fick stå som grund för 
att finna denna information. Detta steg beskrivs senare i rapporten.  

Ur förbättringssynpunkt måste datainsamlingen vara en huvudprioritet för förbättringsarbetet 
kring blisterlinjernas slutpacksdel. Här behöver operatörerna få ett tydligare loggningssystem med 
regler som säger vad som ska loggas och när. Vikten ligger i strukturen för loggningen men det 
betyder inte att operatörerna ska kunna trycka på en knapp och på så sätt automatiskt logga rätt. 
Här är det viktigt att utbilda operatörerna så att de får en tillräcklig förståelse för loggningen så att 
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datainsamlingen också blir komplett för problemlösning. Dessutom bör de vara delaktiga i 
förbättringsarbetet då det kommer leda till ett större engagemang bland dem som också leder till 
att de känner att de kan bidra med något mer än att enbart hålla produktionen igång.   

5.2 Analys av observationer – Go to Gemba 

Genom observationerna fick vi en väldigt bred förståelse för hur själva processen i sig fungerade, 
alltså vilka stationer som gör vad samt hur de fungerar vilket vi var belåtna med. Dessvärre gick 
det inte att identifiera felkoderna i processen i och med att de aldrig hann inträffa under 
observationstillfällena, alternativt inträffade för hastigt. Det gick därför inte att uppfatta en viss 
felkod på stationen utan man fick studera hela stationen för sig och anta vart felkoden hade 
uppkommit.  

Problematiken vi stod inför med en mängd olika felkoder att reda ut gjorde så att 
observationerna inte riktigt gav vad vi hade hoppats på.  Det framgick tydligt att felkoderna var så 
pass diffusa att observationerna inte skulle ge oss en tillräcklig förståelse. Därför krävdes 
kompletterande intervjuer och även vissa observationer med teknikansvariga operatörer samt 
tekniker angående felkoderna och dess betydelse. Något som observationerna däremot gav oss 
förutom en förståelse för processen i helhet var det som hände runt omkring. Tankar väcktes för 
typ av underhåll som utförs, för maskiner, för arbetssätt som används, samt hur 
förbättringsteamen jobbar, som senare behandlades 

5.3 Intervjuer 

Intervjuerna som gjordes med operatörerna gav ett positivt utfall i och med att en djupare 
förståelse för problemet och orsakerna uppnåddes. Detta resulterade i att dem blev lättare att 
förstå. Något som fortfarande kvarstod var utredningen av felkoderna. Dessa felkoder var 
fortfarande svåra att greppa eftersom operatörerna hade olika uppfattningar om felkodernas 
betydelse. I vissa fall var felkoderna till och med så pass otydliga att ingen av de som intervjuades 
förstod dess härkomst och betydelse. Kompletterande intervjuer gjordes även med tekniker utan 
tydliga svar.  

Något att fundera över är att förklaringarna till orsakerna visade sig vara väldigt varierande 
beroende på vilken operatör som intervjuades. En del hade en större förståelse på problemet och 
kunde bidra med mer information medan andra inte riktigt kunde bidra på samma sätt. Vid vissa 
tillfällen var det inte möjligt att ställa öppna frågor då operatörerna blev osäkra kring vad frågan 
egentligen handlade om. Vid dessa tillfällen blev vi tvungna att bistå med kompletterande 
information för att operatören skulle förstå frågan. Därför ansåg vi att den informationen, även 
om den var relativt korrekt, inte stod på helt säkra grunder. 

Intervjuer som gjordes med serviceingenjörer för att kartlägga deras arbetssätt med 
förbättringsarbetet på blisterlinjerna. Under intervjun framstod det att arbetsorder som tas fram 
för att bearbeta uppkomna problem inte alltid skrivs på ett korrekt sätt. På arbetsorderna missar 
man därmed detaljer som rör problemet vilket i sin tur försvårar uppföljningen vid behandlingen 
av problemet. Tendenser i deras arbete rör även som ovan med underhållsarbetet att man hellre 
bearbetar problem som precis har uppkommit. Detta eftersom man vill upprätthålla en stabil 
produktion och inte orsaka några tidskrävande produktionsstopp. Självklart är det rätt men man 
bör även följa upp och se till så att det inte händer igen, framförallt genom förebyggande arbete.   

Intervjuer gjordes även med en underhållsingenjör som bidrog till att skapa förståelse för hur 
deras avdelning bidrar till förbättringsarbetet kring blisterlinjerna. Här framkom tendenser om att 
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det oftare förekommer akuta underhåll snarare än det som föredras, förebyggande underhåll. 
Under intervjun bekräftades också vår teori gällande förekomsten av handhavande fel snarare än 
maskinfel.  

Denna trend, gällande akuta underhåll snararare än förebyggande, är vanligt förekommande i 
allmänhet och ser man över dessa s.k. små produktionsstopp som åtgärdas vid inträffandet saknar 
de ofta uppföljning och orsakar tillsammans stora tidsförluster. Man ser det som ett mindre 
problem och tycker att det inte behövs följas upp, summa summarum leder det till ett stort 
problem i slutändan. Ofta kan de heller inte härledas till maskinfel eftersom de ofta beror på 
andra parametrar så som fel på material eller maskininställning. Uppföljningen av dessa små 
problem blir alltså oerhört viktig.   

(Ljungberg, 2000) 

Intervjuerna sammanställdes sedan men gav dock inte alltid likadana svar ord mässigt och ibland 
var svaren inte tillräckligt tydliga. Detta ledde till att vi fick göra egna antaganden för 
informationen som samlats in. Detta kompletterades med våra egna tankar utefter vad vi har sett 
och hört. Vi utgick ifrån att en del data hade samma betydelse även om det till viss del fanns 
skillnader när den förklarades. I helhet kan detta anses vara en brist då det möjligen kan ha 
tolkats fel av oss eller att förståelsen för orsaken inte varit tillräckligt hög hos de intervjuade 
personerna.  

Man kan möjligtvis använda den sammanställda intervjun som en grund då det inte fanns en mer 
korrekt beskrivning av orsakerna, det som är viktigt att förstå är att den bör kompletteras 
ytterligare om man vill göra ett mer omfattande förbättringsarbete.  

Detta steg hade inte behövt utföras om loggningen hade gett oss den bild av problemet som var 
relevant.  

5.4 Paretodiagram 

Paretodiagrammen var väldigt tydliga och bra. De visualiserade en rangordning på vilken orsak 
som är störst till vilken orsak som är minst. Förutom det så kan man baserat på vilka slags regler 
man följer, en vanlig är 80-20 regeln (Se Teoretisk Referensram), se en tydlig bild av vilka orsaker 
man ska ta itu med först. 

Nackdelen med våra paretodiagram var bristen på korrekt data. Vi ansåg att de data vi hade till 
vårt förfogande inte bistod med en tillräcklig hög precision. (Se analysen av datainsamling) Detta 
leder till att paretodiagrammen, även om de till stor del är regelrätta, inte blir helt precisa när det 
gäller informationen de bistår med. Däremot anser vi att diagrammen visar vilka orsaker som är 
relevanta för fortsatt arbete även om den procentuella skalan inte helt stämmer överens med 
verkligheten. Detta grundar sig i antagandet om att det som hamnar överst i paretodiagrammet i 
de flesta fall anses vara samlingsnamn för en mängd olika felorsaker som rör den. 

Andra beslut som man med hjälp av paretodiagrammen tar, är vilka orsaker eller problem som 
ska behandlas först. Dessa är baserade på utbytbara faktorer, i vårt fall, tidsåtgång och frekvenser 
orsakerna uppkommit i. Det som prioriteras i vårt fall var frekvenserna, detta på grund av att en 
del situationer endast är en företeelse som har behandlats om den har haft en stor 
tidsförbrukning. Samtidigt var det viktigt att arbetet hade en relevans för en orsak som måste 
förbättras, ett exempel kan vara en orsak med en uppkommen frekvens på 100 gånger medan 
tidsåtgången för den endast varit tio minuter per månad. Denna orsak är alltså inte speciellt högt 
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prioriterad om ett annat problem exempelvis har 8 h tidsförbrukning per månad. Detta blev lite 
problematiskt för oss då frekvenserna och tidsåtgången kunde skilja sig markant enligt 
rangordningen för en del blisterlinjer.  

Analysen bestod till en större del av jämförelser mellan en orsaks frekvens och tidsförbrukning. 
Visserligen så fördes en diskussion oss emellan och det blev ganska tydligt i vilka orsaker som har 
en prioritering men det fanns även orsaker som blev ett gränsfall för att bearbetas vidare, dvs. 
hög tidsåtgång med en medel frekvens och tvärtom. Även om det inte var en stor avgörande brist 
på paretodiagrammen så skulle det vara möjligt att ha ett mer strukturerat beslutsomdöme för 
parallellerna mellan paretodiagrammen baserade på tid och frekvens. Detta bör kunna tillämpas 
med något matematisk beräkning av något slag där man poängsätter tid kontra frekvensen för 
problemorsaken och sedan summerar ihop resultatet.  

Hade rätt data funnits hade resultatet av paretodiagrammen blivit annorlunda. Mängden 
felorsaker hade varit fler samtidigt som precisionen kring dem varit bättre. Detta hade förkortat 
problemlösningen markant och simultant lyft fram det som orsakat flest störningar.  

Sammanfattningsvis var paretodiagrammen korrekt utförda, där de visuellt illustrerar vilka 
orsaker som är stora genom staplar samtidigt som det även med en kurva visar hur stor orsaken 
är procentuellt i förhållande till de andra orsakerna. Till exempel, om orsaken inträffar 20 gånger 
och summeringen av alla orsaksfrekvenser tillsammans utgör 100 gånger så kommer den att visa 
20 procent. Ytterligare så rangordnar den även problemorsaker utefter hur hög procentenhet den 
utgör av de sammanställda data. I helhet blev det en väldigt tydlig bild om vad som bör behandlas 
först. Men det hade även kunnat vara tydligare med rätt data. 

5.5 Rotorsaksanalys 

5.5.1 Släktskapsdiagram 

Det som var märkbart under arbetets gång var att det fanns en hel del rådata som inte 
strukturerats tillräckligt tydligt. Det är då med fördel man kan strukturera ihop felkoderna i 
grupper för att enklare se helhetsbilden visuellt. Det ger också en större förståelse till var 
orsakerna förekommer någonstans, då grupperingens namn tydliggör i vilket sammanhang en 
orsak förekommer inom. Detta kan också vara en grund till ett framtida loggningssystem.   

Egentligen skulle det vara teoretiskt och även praktiskt möjligt att endast utgå direkt från 
paretodiagrammen och använda det i ett orsaks-verkan-diagram. Men den förenklade processen 
för skapandet av en kartläggning som visar vilka fel och vilka steg de följer, framställdes i vårt 
träddiagram. Förutom tillämpning för våra nuvarande orsak-verkan-diagram så är ett sådant här 
system väldigt bra att ha inom framtida förbättringsarbeten, då när ett problem uppstår inom ett 
specifikt område kan man med enkelhet blicka tillbaka på vilka orsaker som förekommer inom 
området.  

Det finns många olika typer av grupper man kan skapa för ett släktskapsdiagram. Man kan även 
skapa grupper i olika nivåer, där vi till exempel valde att kartlägga två befintliga namn, Flexmatic 
lådpackare och Flexmatic Palleterare, där de i sig blev ett samlingsnamn och således en 
gruppering. Inom denna gruppering namngav vi ett område för plockrobot där alla orsaker 
för ”plockrobot” sammanställdes inom denna kategori. Detta kan även göras bakvänt, dvs. till 
exempel slutförpackning och inom den ingår Flexmatic- lådpackare, -palleterare och 
okategoriserat. 
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Vårt släktskapsdiagram är inte fulländat, som tidigare beskrivet tror vi att ett mer omfattande 
system för detta skulle förenkla uppstarten av varje förbättringsarbete. Men även att de 
grupperingar som valts möjligtvis kan göras tydligare. Detta är dock helt beroende på vilken nivå 
man vill ha det på och även vad målet för prioriteringen är.  

Vi anser att ett helhetssystem på ett släktskapsdiagram med färdiga grenar på är ett effektivt 
verktyg för förbättringsarbete. Det sparar tid i situationer som kräver att folk som inte är helt 
insatta i just dessa specifika orsaker och problem har lätt att sätta sig in i det. Till exempel för 
operatörer eller tekniker som blandar ihop felorsaker med varandra. Förbättringsarbetet 
underlättas om samtliga delaktiga har samma åsikt vilket leder till en rakare väg mot målet. 

5.5.2 Träddiagram 

Efter att vi hade sammanställt all data som vi fått från loggarna och intervjuer insåg vi att ett 
släktskapsdiagram var otillräckligt. Vissa problemorsaker inträffade subsekvent till en annan 
orsak, detta innebar att det inte blev helt tydligt att till exempel endast lägga ”vacuum” 
och ”tappar vikkapslar” i en grupp under plockrobot eftersom vacuum i sig är en påverkande 
faktor för orsaken ”tappar vikkapslar”. Med ett träddiagram förtydligade vi detta genom att 
framställa en ungefärlig helhetsbild av vägen från problemet till en djupare rot orsak eller flera rot 
orsaker. Det som är bra med träddiagrammet är då att man ser vägen fram till orsaken, om det 
fanns flera mindre orsaker som båda kunde påverka en större orsak. 

Träddiagrammet är inte det enda verktyget som skulle kunna tillämpas i detta syfte. Ett 
fiskbensdiagram hade exempelvis även det fungerat bra. Men vi ansåg helt enkelt att ett 
fiskbensdiagram inte var tillräckligt smidigt i detta syfte eftersom ett fiskbendiagram skulle bli 
väldigt rörigt när man börjar analysera det på djupet. Ett träddiagram vars utformning motiverar 
en mer djupgående analys snarare än en bred analys av problemet sågs därför som det rätta 
verktyget. (Sörqvist, 2004)	  

Det som kan ses som en liten brist vid skapandet av träddiagrammet är precis som i de 
föregående styckena, opålitligt data. Eftersom denna data är baserad på olika intervjuer så kan 
den, om man tittar mer detaljerat, inte ge tillräckligt tydliga namn för den verkliga orsaken. 
Dessutom kan även placeringen vara inkorrekt eftersom det är svårt att tolka graden av 
sanningen då informationsbeskrivningen kan variera mellan operatörer. För att säkerställa detta 
och öka sanningshalten så visades träddiagrammet för ett par tekniker i kontrollsyfte. Deras 
synpunkter fördes in i träddiagrammet. 

Om det funnits mer tid hade det varit till fördel att utföra ytterligare intervjuer med operatörerna 
angående de specifika orsakerna som tagits fram med hjälp av träddiagrammet och dess steg. 
Något som också hade varit bra är att samla ihop flera tekniker som tillsammans får diskutera vad 
som kan vara rätt och fel med träddiagrammet. Då hade precisionen på träddiagrammet ökat, 
vilket även om det mesta är korrekt nu inte går att säkerställa utan fler intervjuer och åsikter. 

I det stora hela var träddiagrammets huvuduppgift i examensarbetet att kartlägga vägen för hur 
och var olika orsaker uppstår och hur de förhåller sig gentemot andra felorsaker.  

5.5.3 Fiskbensdiagram  

Efter att ha tydliggjort felorsakerna med träddiagrammen blev möjligheterna större till att börja 
bearbeta dem på djupet. Träddiagrammet hjälpte oss att vidga problemet och se saker som inte 
uppfattades vid en första koll.  
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Med de två utvalda Flexmatic Lådpackare och Flexmatic Palleterare som grund kunde 
problemet kartläggas och de parametrarna som styr felorsakerna tas fram. Dessa parametrar la 
också grunden för fiskbensanalysen. Med de framtagna parametrarna kunde vi sammanställa ett 
fiskbensdiagram utefter de 7Men där vår egen kunskap framgick.  

De parametrar som behandlades baserades på de tekniska operatörernas känsla för uppkomna 
problem på sin respektive linje. Viktigt var att problemet höll sig inom de samlingsnamn som vi 
framställt i träddiagrammet. 

Felorsaker som behandlades vid fiskbensanalyserna (Se appendix för fullständig 
fiskbensanalys): 

• Flexmatic Lådpackare - BliL 17,18 

• Tråg - BliL 19 

• Palleteringsrobot tappar lådor - BliL 20 

• Tråg - BliL 22 

• Lockning – BliL 21 

Fiskbensdiagrammen var allmänna och gällde samtliga linjers felorsaker. I fiskbensdiagrammen 
syntes i vilka områden, utefter de 7Men, felorsakerna befann sig. Resultatet blev som vi förutspått 
att väldigt många felorsaker hamnade under kategorierna människa och metod. Det finns såklart 
brister i maskinerna, men vi vill påstå att man till stor del kan avlägsna dessa brister genom rätt 
typ av arbete så som standardiserade arbetssätt på rengöring, underhåll och maskininställning. 
Detta var något vi ville framhäva för operatörerna under workshopen så att de också skulle 
förstå. Detsamma gäller att informationen även når ut till teknikerna. De måste förstå att 
maskinerna är känsliga och att minsta lilla fel inställning/bristfällig rengöring kan påverka 
maskindugligheten negativt.  

I helhet hjälpte inte de 7M oss vidare med att finna rotorsaken, men de var till stor hjälp genom 
att framhäva området där de flesta rotorsakerna uppstår. Något som de också hjälpte oss med var 
att visualisera problemorsakerna för relevanta personer, då de framhävde orsaks områden. 
Därifrån kunde deras åsikter vägas in för vilken orsak som sannolikt var den mest påverkande. 

Nackdelen med detta är fortfarande våra begränsade resurser, mycket av det som gjordes med 
hjälp av våra kunskaper som samlats in under veckorna kunde inte dubbelkontrolleras, vi hade 
gärna velat göra detta eftersom man aldrig kan lita på att svaren från intervjuerna var korrekta. 
Precis som vid de föregående stegen är det inte alltid så att människor har en tillräcklig stor 
förståelse och kunskap för orsakerna, deras påståenden kan mycket väl vara felaktiga. 

Vi gjorde ytterligare några fiskbensdiagram, dessa med en mer praktisk utformning. Grunden för 
fiskbensdiagrammen var fortfarande de 7Men, men vi valde bort de M:en som vi ansåg vara 
irrelevanta för de orsakerna vi fått att handskas med. De som valdes var Metod, Maskin, 
Människa, Material. Även om de andra M har en liten faktor i det hela så är vår uppfattning att 
det för tillfället spelar en mindre roll. Dessa 4M valdes på grund av att vi ansåg att dem 
återspeglar de uppkommande problemen på slutpacken till störst del. Exempelvis så tas problem 
som rör miljön upp på material eftersom materialet påverkas av den. Dessutom är problem som 
rör miljön något som är svårt att rätta till.   
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Dessa fiskbensdiagram var inte lika mycket grundat utifrån våra egna tankar och åsikter. Vi 
använde oss här istället av operatörers, teknikers och serviceingenjörers kunskap, likt en 
workshop som vi höll i.  

Resultatet från dessa workshoppar var väldigt givande, även om det fanns kunskapsskillnader 
mellan individ till individ så var informationen i helhet väldigt bra. Tyvärr så fick vi inte tillgång 
till både service ingenjörer och tekniker varje gång vilket egentligen hade behövts, detta är 
givetvis en brist då deras åsikter och synpunkter alltid borde ses som viktiga. Något som också 
hade varit bra är om man kunde ha en slags workshops med alla tekniker och service ingenjörer, 
på det sättet skulle deras kunskaper om orsakerna lättare visas. 

När alla workshops var slutförda hade vi rotorsakerna framför oss. Med operatörers och 
teknikers hjälp utfördes en 5 varför där vi tillsammans fann rotorsaken. Vi såg vad som behövdes 
åtgärdas och vart problemet förekom. (Se appendix) Dessa rotorsaker kunde härledas till 
nedanstående rubriker:  

5.5.3.1 Människans påverkan på flödet 

Många av de förekommande felen på samtliga blisterlinjer härstammade från den mänskliga 
faktorn. Här kan det handla om slarv där man valt fel gripdon för order, laddat fel program, eller 
att man fyller på tråg felaktigt. Det handlar även om att man behöver rengöra tillräckligt och att 
man ställer in maskinen på rätt sätt utefter standarder. Mycket av problemen grundar sig i brist på 
kunskap där man inte förstår innebörden av känsliga maskiner. En liten felinställd detalj på 
maskinen kommer att påverka maskindugligheten, likaså lim rester på en givare. I och med att 
materialet som bearbetas i maskinen är levande så kommer minsta lilla avvikelse att påverka den. 
Förutsättningarna för en god maskinduglighet ligger alltså i att man är noggrann med inställningar 
och rengöring för att minska avvikelser så mycket som möjligt.  

Maskinerna är programmerade för en viss typ av inställning utefter order typ (vikkapsel), om man 
här manuellt för stunden vrider på en givare minskar man chanserna till en stabil process. En 
korrigering av givaren kanske fungerar för ögonblicket, men vid nästa order typ kommer givaren 
vara ur läge vilket kommer leda till en ostabil process i längden. Likaså gäller om man missar i 
rengöringen på ett visst ställe vilket förvärrar maskinens stabilitet.  

Det handlar också om att människan måste lyfta upp problemen till ytan genom uppföljning. 
Utförs en korrigering på exempelvis transportbandet måste detta dokumenteras och följas upp så 
att nästkommande tekniker vet att en inställning har utförts och kan korrigera den så att den 
anpassas till nästa order.  Detsamma rör materialavvikelser för lock och tråg, upptäcks fel i 
materialet så som spån är det viktigt att man sorterar bort det från maskinen och även lyfter fram 
det som en avvikelse. Slutligen är det viktigt att de inträffande problemen framhävs för ledningen, 
uppstår problem ska det rapporteras och dokumenteras vid inträffandet, förståelsen för detta 
underlättar för framtida förbättringsarbeten och man behöver även följa upp så att det ej inträffar 
igen.  

5.5.3.2 Metodens påverkan på flödet 

Mycket av det som nämnts under ovanstående rubrik har med metoder att göra. Kan man 
förtydliga för människan vad den ska göra kan man också se till så att det följs genom rätt metod 
och uppföljning. Det kan alltså vara brister i standarden. Dessa brister kan handla om att 
standarderna inte är tillräckligt utformade dvs. att alla betydelsefulla steg som måste utföras inte 
ingår i standarden. Exempelvis kanske det under en initialrengöring står att man ska göra rent ett 
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visst antal punkter, men dessa punkter är möjligtvis inte exakta och förklarande. I standarder 
beskriver man hur och varför något ska utföras. 

Det kanske heller inte står att man ska utföra det regelbundet utan man går på erfarenhet, detta 
skapar förvirring och variationer eftersom alla människor har olika kunskaper och erfarenheter. 
Detta i sin tur leder till att en initialrengöring skiljer sig beroende på vilken människa som utfört 
den. Detsamma gäller även maskininställning, underhåll och annan typ av rengöring.  

Man bör därför se över de standarder som finns och utveckla dem mer detaljerat så att 
människan inte ska kunna göra fel på grund av en ofullständig standard. Om varje person utför 
samma steg i standarden skulle olikheterna vid inställning/rengöring/underhåll minska, detta 
skulle förebygga avvikelser i maskinen och därmed skapa förutsättningar för en välfungerande 
process.   

Något mer positivt med att ha noggrant utformade standarder är att momenten utförs i den 
snabbast möjliga ordningen. Istället för att alla gör på olika sätt, om detta skulle göras i samma 
stegvisa metod skulle tidsavvikelsen minska. 

5.5.3.3 Maskinens påverkan på flödet 

Konstaterat är att allt inte beror på ofullständiga standarder och handhavande fel, maskinen kan 
även den ha en påverkande faktor i det hela genom att verktygen inte är speciellt optimerade för 
en viss produkt, eller att maskinen inte är tillräcklig robust för mindre avvikelser. Det finns ett 
visst samband mellan att ha ordentliga standarder som minskar avvikelserna och maskinens 
robusthet. Genom att minska variationer för underhåll/rengöring/omställ, genom standarder, 
kan man gynna maskinens robusthet och minska antalet felorsaker. Olikheter och skillnader på 
dessa tre spelar därmed en stor roll när det gäller att motarbeta maskinens känslighet.  

Det kan dock inte alltid hjälpas att maskinen är känslig, speciellt inte när det handlar om ett 
levande material. Därför är det viktigt att optimera maskinens möjligheter till att bearbeta 
materialet. Med hjälp av anpassade inställningar och verktyg utefter order kan man möjligtvis 
motverka en del av känsligheten.   

5.5.3.4 Materialets påverkan på flödet  

Som nämnts tidigare har materialet en stor påverkan på maskinens känslighet. Som levande 
material reagerar kartongen på klimatskillnader vilket gör att den deformeras. Denna deformation 
kommer att påverka maskinens förutsättningar till stabilitet eftersom deformationen böjer 
kartongen. När trågresaren ska plocka tråget från magasinet får sugkopparna inte riktigt grepp om 
kartongen vilket gör att tråget hamnar snett och fastnar i reset.  

När materialet kommer in förvaras det i förrådet, sedan transporteras det till ytterligare en 
förvaringsplats innan de tas i bruk på blisterlinjerna. Detta innebär tre miljöbyten som 
tillsammans bidrar till deformationen. När man tar kartongerna i bruk klipper man av 
spännbanden och sliter bort skyddsplasten och redan här börjar deformationen. Detta är en 
resulterande orsak av att kartongerna står utanför sina förvaringsplatser i en alltför lång period.  

Det kan därför vara fördelaktigt att börja se över hur materialet förvaras. Om ett förvaringsrum 
exempelvis har en mindre torr miljö än vad som förekommer i produktionen, kan färre laster 
men med fler regelbundna leveranser till produktionen lätta på symtomen. Alternativ att det finns 
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special anpassade skåp/containrar i närheten av produktionen där de förvaras och håller 
fuktigheten under en längre period, detta kan möjligtvis även resultera i en längre hållbarhetstid.  

5.5.4 Relationsdiagram 

Ett relationsdiagram valdes att göras eftersom en del orsaker hade ett samband med varandra, 
även om vi inte kunde göra ett komplett relationsdiagram skulle det ändå kunna framhäva 
sambanden mellan en del orsaker. Dessutom skulle det ge en jämförelse med de andra verktygen 
som användas.   

Ett problem på blisterlinje 19 valdes eftersom orsaken som behandlats under workshops var 
vanligt förekommande även hos andra blisterlinjer. Felorsaken som valdes var ”Tråg” på grund 
av att det fanns många påverkande faktorer med samband som styrde felorsakens 
förekommande.   

Problemet har även framkommit i andra diagram och därför blev det intressant om vi med en 
tydligare metodik lyckades fånga dessa samband. Sambanden går att se i övriga diagram om man 
är väldigt noggrann och förstår teorin bakom diagrammen men vi ansåg att detta skulle 
visualisera dem på ett enklare sätt. Relationsdiagrammet framställde sambanden tydligare med sin 
komplexa struktur med pilar som visar på vad en orsak skapar för effekter, i vissa fall kunde även 
effekten vara upphov till en orsak. Dessa olika orsaker kunde tillsammans, om en av dem 
inträffade, loggas under felkoden.  

Relationsdiagrammet klargjorde vart orsakernas olika rötter hade ett samband. Till exempel om 
maskinen antingen misslyckades med att plocka upp tråg eller om den hamnade i fel position. 
Om man sedan tittar närmare på varför maskinen misslyckades med att plocka upp materialet, 
som viks till tråget, så kan det finnas två faktorer som kan påverka det utfallet. Bland annat dåligt 
vakuum eller om materialet varit böjt innan. Dessa faktorer kan individuellt eller genom 
samverkan påverka maskinens förmåga att föra in materialet från magasin till maskinprocess. 

På grund av otillräcklig information så är det inte säkert att vårt relationsdiagram är helt korrekt 
grundat. Detta då vi inte hade tillräcklig lång tid för att djupdyka på endast en felkod utan var 
tvungna att hantera flera. Det leder då till att möjligheten finns att felkoderna i sig kanske inte har 
så många samverkande samband utan att det istället beror på otydliga felkoder. Genom att 
benämna vissa orsaker som två olika felkoder kan man möjligtvis urskilja dessa faktorer. Ett 
exempel kan vara att benämna de som trågmaterialet är böjt, eventuellt magasin problem, och 
vakuum fel vid plockning av tråg. Detta klargör då mer preciserat var grundorsaken uppstår ifrån. 

Något som står helt klart är att om den tillgängliga datan skulle inneha en högre precision på vilka 
arbetsmoment som faktiskt skapar felet, så hade inte en del av dessa samverkande faktorer haft 
denna relation med varandra som diagrammet påvisar. 
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6 Resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet av det vi kommit fram till under arbetets gång. Resultatet har 
påvisats av fyra stycken problemområden som beskrivs nedan. Dessa har viktats i SWOT 
diagram. Därtill tillkommer en handlingsplan som är baserad på dessa fyra problemområden.  

6.1 Fel loggningssystem  

Ett definitivt problem att se över är precisionen på loggningen. Om en felkod inte beskriver den 
exakta felorsaken finns en stor risk i att fel typ av problem behandlas. Dessutom förlängs 
problemlösningen markant eftersom man behöver göra tidskrävande utredningar gällande dem.   

För att förtydliga loggningen behöver man till att börja med anpassa felkoderna så att de utgör 
rätt typ av felorsak. Här räcker inte en fel loggning som säger ”Flexmatic Lådpackare”, den bör 
istället exempelvis framföras som ”Flexmatic Lådpackare/Plockrobot tappar vikkapslar” och 
även i bästa möjliga fall beskriva vad som inträffade när plockroboten tappade vikkapslar. 
Dessutom behöver loggningen beskriva vilken typ av order som kördes och även vilket tråg som 
användes. Under utredningen var det tydligt att vissa vikkapslar orsakade fler problem än andra, 
därför bör det finnas med i fel loggningen så att man i framtiden kan anpassa felsökningen till 
respektive order. Man bör även försöka ha en egen felloggningskategori för slutpacken. Här kan 
förslagsvis ett släktskapsdiagram användas där man tillsammans med operatörer, tekniker, 
serviceingenjörer och underhållsingenjörer lägger en grund för felkoderna och placerar dem i sina 
respektive kategorier.        

6.2 Standarder 

Den mänskliga faktorn har utgjort att många fel som sker på slutpacken bör ses som 
handhavande. Vi vill påstå att bristande standarder utgör en hel del av dessa fel. Bristande 
kunskap hos operatörer och tekniker beror på att de faktiskt inte vet hur ett fel ska åtgärdas när 
det uppkommer. Därför bör man se till så att standarder är kompletta och lätta att följa. Man bör 
även se över vid vilken tidpunkt en åtgärd ska utföras för att undvika haveri. Exempelvis har 
fiskbensanalyserna påvisat att sugkoppar inte underhålls vid rätt tidpunkt, detta betyder att de 
hinner slitas ut/bli smutsiga, därmed havererar processen. Förslagsvis borde det här finnas en 
standard som säger att operatören ska torka av/meddela tekniker om smutsiga/slitna sugkoppar 
redan vid utförandet av 8h underhåll. Denne bör även uppmärksamma det för 
underhållsingenjörerna och se till så att det följs upp. (Se appendix för fler exempel)  

6.3 Material 

Det är konstaterat att materialet som vikkapslarna packas i är väldigt känsligt för klimatskillnader. 
Därför är det ytterst viktigt att det förvaras på rätt sätt för att öka hållbarheten på materialet.  

Förutom det så kan man höja kravet på leverantören, där man bör påpeka att materialet väldigt 
enkelt kan bli böjt när det torkar. Här bör man se över förvaringen redan från leverantören i och 
med att materialet redan vid uppackning påbörjar deformation. 

Smuts är en påverkande faktor för maskinens förmåga att fungera. Materialet som tas emot från 
leverantörerna är ofta dammigt, vilket bistår ytterligare till den dåliga miljön i maskinerna. Det 
upptäcktes även att vissa kartonger hade flisor vid sidorna, de var inte kvalitativa. Om dessa 
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orsaker förbättras kommer även miljön i maskinerna inte vara lika smutsiga/dammiga. Kravet ska 
kanske ställas högre på leverantören. 

6.4 Maskin 

Det finns såklart även brister i maskinen, en del av de problemorsaker som rör den är däremot 
väldigt komplicerade och dyra att behandla. Detta gör att andra lösningar blir mer motiverande 
för att kunna minska på maskinfelen. Det som upptäcktes var att det fanns tendenser till att en 
del produkter orsakar fler fel än andra när det gäller bland annat plockroboten. Detta kan givetvis 
bero på att produkten/materialet är dåligt utformat men även att de utbytbara maskinverktygen 
inte är special anpassade för de olika produkterna.  

I flera fall kanske ett verktyg är mer generellt skapat för exempelvis små vikkapslar. Även om den 
är relativt duglig för de flesta små produkter kvarstår fortfarande problemet med att en speciell 
vikkapsel har en större procentuell chans att orsaka problem än de andra. Därför bör kanske 
plockrobotens verktyg optimeras för varje produkt. Här tros det räcka med att special anpassa 
plockgripdonen så att sugkopparna inte hamnar i skarven mellan vikkapslarna som packas i lådan. 
Möjligheten kan även finnas för att ett gripdon passar till 1-3 olika produkter men då gäller det att 
man noggrant kalkylerar parametrarna så att de sitter perfekt på samtliga produkter. 

6.5 Förbättringsförslag 

I detta kapitel kommer våra förbättringsförslag att genereras till en handlingsplan. De fyra 
problemområdena har används vid skapandet av handlingsplanen. (Handlingsplan för respektive 
blisterlinje finnes i appendix) 

6.5.1 Handlingsplan 

Utifrån vår analys och resultat skapades en handlingsplan utefter de fyra problemområdena Fel 
loggningssystem, standarder, maskin, material. Tankarna bakom dessa problemområden 
användes för att skapa handlingsplanen som beskriver vad som ska prioriteras för att skapa större 
förutsättningar för en stabilare slutpack.  

En allmän handlingsplan togs fram och kan tillämpas på samtliga blisterlinjer. Även en generell 
handlingsplan för respektive blisterlinje togs fram.(Se appendix) 

Allmän handlingsplan 

• Se över loggningen och samarbeta med operatörer och tekniker för att få ett så komplett 
loggningssystem som möjligt – Om möjligt ha en enskild loggningsdator för slutpacken.  

• Standardisera – Se till så att operatörer och tekniker utför rätt typ av moment vid 
rengöring, omställ och underhåll.  

• Vid förbättringar och åtgärder – Se till så att uppföljning görs. 

• Optimera maskinens verktyg så att de passar för varje typ av order – det finns bara två 
gripdon för plockroboten vilket medför att sugkoppar hamnar i skarven mellan 
vikkapslarna vid vissa ordrar. 
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• Anpassa förvaringen av material så att man minimerar risken för materialskillnader – 
Färre men tätare leveranser av material så att de inte står oanvända i produktionsmiljö för 
länge. 

• Ställ högre krav på leverantören gällande materialet. 

• Se appendix för handlingsplan av specifika problem på respektive blisterlinje. Många av 
punkterna kan komma att knytas till allmänna problem för samtliga linjer 

 

6.5.2 SWOT – Analys  

En diskussion fördes kring de valda problemområdena, det som diskuterades var deras för och 
nackdelar samt om det var rimligt att åtgärda dem. Detta sammanställdes i SWOT analyser utefter 
varje problemområde, dessa framhävde tydligt vad som är positivt(styrkor) om åtgärderna 
slutförs och vad som man inte tjänar på åtgärden(svagheter). Ytterligare visar de även om ett 
problemområde är rimligt att se över.  

Se över Fel loggningen 

 Goda Skadliga 

In
te

rn
a 

Styrkor 

Tydligare vid kartläggning av fel 
 
Enklare för operatör/tekniker att 
förstå vad de ska logga 
 
Förståelse för orsaken redan vid 
upprättelse av felkoden 
 
Ger en pålitligare data eftersom den är 
sorterad efter order 

 

Svagheter 

 

 
 
Kräver en längre tid för att se resultat 
 
 

 

E
xt

er
na

 

Möjligheter 

Fel loggningsstrukturen tillåter viss 
förändring 
 
Kunskap finns hos personalen 

Operatörer är villiga att hjälpa till 

Hot 

Fel loggningsstrukturen tillåter inte 
radikala förändringar 

Kräver stora resurser för att 
implementera 

Figur 17 - SWOT Fel loggning 

Se över och inför kompletta standarder 
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 Goda Skadliga 

In
te

rn
a 

Styrkor 

Minskar variationer mellan 
operatörerna om alla gör på samma 
sätt 

 
Om standarden är komplett minskar 
osäkerheten bland 
operatörer/tekniker för det som ska 
utföras  

Det går det snabbare och blir 
noggrannare utfört. 
 

Svagheter 

 
 
 

 

E
xt

er
na

 

Möjligheter 

Kunskap finns och operatörer är 
medvetna om vad som behövs införas 
i en ny standard 

Hot 

Resurskrävande vid införandet 

 

Figur 18 - SWOT standard 
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Se över Materialhanteringen 

 Goda Skadliga 
In

te
rn

a 

Styrkor 

Högre kvalité på materialet = leder till 
en stabilare process 

Renare maskinmiljö 

Svagheter 

Ökad materialkostnad 
 
Fler arbetsmoment 
 
 
 
 

 

E
xt

er
na

 

Möjligheter 

Färre mellanlager, dvs. materialet går 
direkt från förråd till blisterlinjen i 
färre antal pall 

Hot 

Ökad resursförbrukning 

Figur 19 - SWOT materialhantering 
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Maskiner 

 Goda Skadliga 
In

te
rn

a 

Styrkor 

Stabilare process 
 
Robustare maskin, klarar fler 
variationer på hand havande 
fel/levande material 
 
Optimerade verktyg för respektive 
order 

Svagheter 

 
 
 
 
 

 

E
xt

er
na

 

Möjligheter 

 

Hot 

I de flesta fallen dyrt 

Figur 20 - SWOT maskin 
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7 Diskussion 
7M 

När grunden för fiskbensdiagrammen gjordes utgick vi från de 7M:en. Vi upptäckte sedan att 
dessa 7M:en inte var lika tillämpbara. Exempelvis om man skulle börja analysera djupare kring 
Management så var det inte möjligt för oss att göra en fortsättningsstudie, en av de få möjliga 
orsakerna kring detta område ligger vid att de inte tillför tillräckligt med resurser. Så vi valde 
endast de M:en som vi ansåg vara relevanta till slutpackningens process, dessa var Maskin, 
Människa, Material och Metod.  

Efter att vi analyserat situationen ytterligare framvisade våra fiskbensdiagram att Människan inte 
heller var ett område som var lätt att behandla. Det vi kom fram till var att det mesta som 
uppkom som handhavande problem berodde på brister i standarder. Om kompletta standarder 
finns och momenten ändå inte utförs på rätt sätt är det möjligt att utveckla området, människa, 
ytterligare. Detta styrktes när workshopen gjordes med utgångspunkt från de 4M:en, det vill säga 
att det var svårt att markera vad människan hade för påverkan på flödet. Exempelvis som nämnt 
tidigare har människan möjlighet att både lyfta fram problem och följa upp. Men eftersom det 
inte utförs, kan man tänka sig att det beror på att det inte finns skrivet i någon standard vilket 
leder till att ingen tar initiativet till att framhäva problemet. 

I slutändan led det till att de mest brukbara endast bestod av Maskin, Metod och Material. Dessa 
tre områden, kom vi fram till, var de störst påverkande områdena för slutpackens flöde, 
människans orsaker kommer i sin tur att framhävas om de existerar efter att standarderna är 
kompletta. Man får dock inte glömma att en standard ständigt måste uppdateras. Något som kan 
vara möjligt att tänka på är att de 7M:en är väldigt generaliserande och att man kan special 
anpassa områdena för specifika processer. Detta påpekade även Sörqvist genom att benämna att 
man inte alltid bör utgå ifrån dessa 7M:en då det kan tillge en för förutfattad uppfattning 
(Sörqvist, 2004). Detta framkom ytterligare efter benchmarking av ett företag där de i flest fall 
inte utnyttjade de 7M:en utan istället använde sig av anpassade områden. 

Urskiljning av handhavande fel och maskinfel 
 
I det stora hela finns det tre olika områden som samverkar för att orsaka stoppen som 
förekommer i Blisterlinjernas slutpackstation, Maskinella, Handhavande (brister i standard) och 
Material(kvalitébrister). För att förtydliga det så finns det givetvis möjligheter att personer inte 
följer standarder som redan finns, men det är väldigt svårt att avgöra detta då en hel del 
standarder är väldigt otydliga samt saknar viktiga moment som bör göras. Därför valde vi att 
endast benämna de ovanstående områdena. Vi anser att maskinella fel ihopkopplat med Material- 
kvalité brister bör avskiljas från handhavande fel. Allt eftersom detta möjliggörs med en 
noggrannare loggning så ligger hindret vid att det tar tid innan man får tillräckligt med 
information, efter implementering av ett bättre loggsystem. 
 
Varför vi väljer att sammanlänka material och maskin är för att den billigaste lösningen mellan 
dessa två utgörs av deras förbättringsmöjligheter. Det vill säga att antingen ökar man kvaliteten 
på materialet så att den är väldigt bra anpassad till den nuvarande maskinens plockdon eller så 
utvecklar man plockdonet så att den är anpassad för att plocka material av sämre kvalité. 
 
Medan standarder inte har lika stora samband med dessa två övriga områden är det lättare att 
skilja de åt. Om standarderna skulle vara kompletta finns det en möjlighet att exempelvis många 
maskinella fel inte inträffar. Standarder måste förr eller senare behandlas i slutändan, även om 
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man väljer att bearbeta maskinen/materialet först. Som tidigare nämnt så tenderar maskinella och 
materiella förbättringar även konsumera en hel del resurser(undantag finns) medan standarder i 
många fall är en billigare lösning då det gäller att använda redan tillsatta resurser(personal). 
Resultatet blir då att man ser tydligt om det finns stopp som människan inte kan påverka, utan 
materialet eller maskinen är flaskhalsen. Gör människan rätt och följer en komplett standard 
ordentligt blir det som en uteslutningsmetod, man vet att de fortsatta stoppen inte är markant 
påverkade av människan. 

7.1 Möjliga metoder 

För att kunna utföra en kartläggning på förbättringar på den automatiserade utrustningen på 
slutpacken tog vi fram en modell som liknar metodiken bakom DMAIC. DMAIC bygger på 
statistisk data och har sitt ursprung i SIX SIGMA. Eftersom vi trodde att den tillgängliga datan 
var komplett med de parameterar vi behövde förespråkade vi denna metod för att eliminera dessa 
felorsaker med hjälp av samband och förhållanden i datan. DMAIC påminner mycket om PDCA 
som används på AstraZeneca idag men är baserad på statistik snarare än på brainstorming. Om vi 
hade haft tillräckligt med parametrar i den data som styrde processen hade detta möjligvis gett oss 
en möjlighet till att eliminera felorsakerna på slutpacken. (Six Sigma Material, 2013) 

Ett verktyg som används i en DMAIC modell är FMEA. Metoden går ut på att rangordna 
feleffekten av olika felorsaker. Till exempel så ser man konsekvenserna till utfallet av en felorsak, 
poängsätter det utefter hur den påverkar processen. Sedan poängsätts även antalet frekvenser, 
hur ofta en felorsak uppkommer. Detta beräknas ihop med hjälp av en matematisk formel för att 
sedan viktas med andra felorsaker som har gått igenom samma procedur. Den företräder även en 
åtgärd för vad som skall göras för att eliminera/förbättra felorsaken och även vem ska ansvarar 
för det. (C Britsman, 1993) 

På grund av att datan inte var tillämpbar i detta statistiska syfte var vi tvungna att utföra andra 
steg för att kartlägga felorsakerna och dess uppkomst (Dessa steg beskrivs i rapporten). Datan 
hade behövt vara väldigt preciserad och detaljrik om vad som orsakat stoppet för att vi ska ha 
kunnat använda denna metodik. Dessutom är FMEA ett verktyg som passar bättre vid uppstarten 
av en ny maskinpark, för att motarbeta möjliga felorsaker innan start.  

7.2 Arbetet 

Arbetet har gett oss en fördjupad kunskap inom kvalitetsverktyg och dess metodik. Vi har lärt oss 
att tillämpa verktygen i verkliga fall vilket har gett oss en djupare förståelse för dem. Detta 
kommer att gynna oss om vi får möjligheten till att arbeta i liknande förbättringsprojekt i 
framtiden. Vi har även byggt upp en djupare förståelse för verktygen vilket gjort att vi kunnat 
anpassa dem till vår fördel tillika ett specifikt problem, samt att vi även har kunskapen till att lära 
ut metodiken bakom dem. Detta har också öppnat tankarna för att i framtiden syssla med 
kvalitetsprojekt och eventuellt utbilda oss i SIX SIGMA. Vi hoppas att det arbete vi utfört ska 
kunna gynna AstraZenecas arbete i framtiden och hjälpa dem att få ordning på sina slöserier 
genom att skapa en förståelse för de problemen som förekommer.  

Det som var mest tidskrävande i vårt arbete var att på ett tydligt och bra sätt få personalen på 
AstraZeneca att förstå att den loggning som används i dagens läge inte är tillräcklig samt att 
standarder är en viktig del för att kunna leverera en stabil process. Dessutom är en enkel maskin 
inte alltid så enkel som man tror. Att framhäva dessa små problem som rör felkoderna och 
påverkar maskinens duglighet var komplicerat och tidskrävande vilket gjorde att vi var tvungna 
att avgränsa oss från vissa blisterlinjer samt från att kartlägga felkoderna snarare än att eliminera 
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dem. Något som också var tidskrävande men som vi var tvungna att utföra var intervjuer. 
Intervjuerna bidrog med den informationen vi behövde för att kartlägga och förstå felkoderna. 
Av dessa intervjuer har vi lärt oss att man bör kontakta personalen i ett tidigt skede och förbereda 
dem på att intervjuer kommer att ske, så att de också får chansen att planera sin tid och bidra till 
arbetet så mycket som möjligt. Detta problem märktes också på de workshops vi utförde 
eftersom det alltid kan dyka upp något oförutsägbart. Framförhållning är därmed något som vi 
behöver tänka på även om vi känner att vi till stor del haft det.   

Om tidskrävande utredningar inte hade krävts för att kartlägga felkoder och finna sätt att 
eliminera dem på hade vi gärna analyserat våra åtgärdsförslag djupare. De skulle därmed kunna 
bli ännu bättre, samt att vi även hade kunnat ta fram fler förslag för att faktiskt kunnat eliminera 
felorsaker. Trots allt lades större vikt i denna utredning på grund av att det skulle gynna framtida 
förbättringsarbeten då det med rätt och precisa felkoder samt tydligare standarder lyfter fram de 
rätta felorsakerna till problemen. Detta i sin tur leder till att man kan prioritera sitt 
förbättringsarbete och lyfta fram de problem som faktiskt orsakar slöserier. Här kan man också 
bedöma om rätt steg innan/under körning har utförts.    
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8 Slutsats och rekommendationer 
Målet med examensarbetet var till en början att eliminera de förekommande felorsakerna på 
slutpacksstationerna. Detta skulle då göras utefter en djupdykande rotorsaksanalys för de utvalda 
blisterlinjerna. Tanken var sedan att försöka finna samband och förhållanden mellan felorsakerna 
för att sedan möjliggöra en handlingsplan för åtgärder av dessa felorsaker. 

Det upptäcktes tidigt under observationsstadiet att felorsakerna inte var så tydliga vid 
förekomsten som vi trodde. Det var helt enkelt svårt att upptäcka vad som låg bakom 
felorsakerna genom att bara studera processen i sig. Dessutom hade det behövts mer tid för att 
utföra en genomgående observation vilket dessvärre inte fanns. 

Något som också framkom tydligt var att den data som fanns till vårt förfogande inte var tydlig 
och preciserad vilket försvårade arbetet med att finna rotorsakerna. Eftersom datan visade sig 
vara inkomplett var det inte möjligt att urskilja felorsaker och från dem finna rotorsaken. Istället 
gjorde vi en kartläggning av felorsakerna för att på så sätt förstå oss på dem och kunna ta fram 
förbättringsåtgärder, det vill säga, vi bytte fokus från att eliminera felorsakerna till att förstå sig på 
dem.  

Det nya målet med vårt examensarbete var att istället utifrån denna kartläggning försöka hitta de 
områdena som hindrar upprätthållandet av en stabilare produktion med färre stopp på 
slutpacken. Med tidsbegränsning som det största hindret var alla orsaker inte möjliga att 
behandla, dessutom kvarstod fortfarande osäkerheten kring vad som påverkade stoppen mest. 
Därför var det omöjligt baserat på den tillgängliga datan att veta vilka av de möjliga faktorerna 
som påverkade mest. Här gjordes istället antaganden tillsammans med tekniker och operatörer 
kring vad som påverkade stoppen mest och utifrån detta gjordes en rotorsaksanalys.   

De områdena som sedan framkom baserades på dessa antaganden och analyser utifrån 
informationen från operatörerna och teknikerna. Med hjälp av våra metoder kunde vi sedan dra 
slutsansen att de flesta orsakerna berodde på en kombination av handhavande fel (vi räknar det 
som en brist i standarder), maskinella fel och bristande kvalité på materialet. Förutom detta är 
datainsamlingen väldigt viktigt för att ständiga förbättringsarbeten ska kunna genomföras. För att 
förbättra slutpacken fann vi områden som ur kritisk synpunkt bör upprätthållas och analyseras.  

Dessa är: 

• Datainsamlingen – Loggningsstrukturen 

• Standarder 

• Materialhantering 

• Optimering av maskinverktyg 

Att se över loggningsstrukturen gynnar arbetet med ständiga förbättringar redan från start. Med 
rätt och preciserad data kan man vid uppstarten av ett förbättringsarbete se vad som var felet, när 
felet förekom, hur ofta felet förekom, hur lång tids stopp felet orsakade samt vid vilken produkt 
felet inträffade. Vid korrigering av datainsamlingen det vill säga felloggningsstrukturen vinner 
man mycket tid i förbättringsarbetet. Man går därmed en kortare väg till att hitta felet. Dessutom 
med hjälp av exempelvis paretodiagram kan man se till så att rätt typ av felorsak bearbetas, om 
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den datan är korrekt kommer rätt fel att uppmärksammas och man slipper således onödigt 
resurskrävande arbete.  

Utan några strukturerade enkla regler som följs till punkt är det utan tvekan att alla människor gör 
på olika sätt. De flesta handhavande fel berodde på att det antingen finns brister i standarderna 
eller att de inte följs. Kompletterandet av standarder leder till att det inte finns osäkerheter för 
vad en person ska göra, då det finns skrivet vilka steg denne ska ta. Dessutom medför standarder 
att tidsvariationerna vid bland annat underhållsrengöring minskar, då samma steg kommer att 
utföras. Detta gör att risken för handhavande fel minskar och planeringen av underhållsarbeten 
blir mer precist. 

Att förbättra materialhanteringen medför att materialet behåller en högre kvalité när det tas i 
bruk. Maskingripdonets förmåga att plocka materialet från magasinet beror till stor del av att 
materialet är rakt. Om materialet är böjt, vilket det blir av klimatskillnader, minskar gripdonets 
förmåga till att plocka det. Därför är det väldigt viktigt att materialet behåller sin fuktighet för att 
processen ska kunna fortsätta felfritt. Eftersom det handlar om ett levande material, så förändras 
dimensionerna utefter klimatet, detta gör att klimatskillnader påverkar den avsevärt. Genom att 
förvara materialet i en specialanpassad miljö kan man öka materialets hållbarhet.   

Om man kan optimera maskinverktygen utefter order kan man också minska antalet stopp. 
Många av de fel som orsakas av att plockroboten tappar vikkapslar beror på att sugkopparna på 
gripdonet hamnar i skarven mellan vikkapslarna när den ska plocka upp dem från bandet och 
placera dem i tråget. Kan verktyget optimeras så att sugkopparna alltid hamnar på rätt position på 
produkterna minskar maskinens känslighet och det resulterar i färre stopp. Det kan möjligtvis 
finnas flera orsakande faktorer men om känsligheten minskar kommer även en stabilare process 
att bli utfallet samt att de andra påverkande faktorerna framhävs tydligare. 

Förbättrar man dessa fyra problemområden resulterar det i en betydligt driftsäkrare slutpack med 
mindre förekommande stopp. Även om det fortfarande kommer att förekomma en del stopp i 
produktionen så kommer felorsakerna vara tydligare, vilket resulterar i att dessa fyra områden, 
förutom en stabilare process, ger en bra grund till förbättringsarbeten.  
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Appendix I 
Benchmarking Scania - Axelmontering 

Introduktion 

Syftet med benchmarkingen på Scania var att ta del av ett världsledande företags struktur för 
ständiga förbättringar och på så sätt jämföra och analysera sättet att arbeta med ständiga 
förbättringar med det befintliga förbättringsarbetet på AstraZeneca. Eftersom Scania ligger 10-15 
år framåt i tiden när det gäller LEAN tänket finns det mycket man kan ta till sig och lära sig utav. 

Scanias arbetssätt mot ständiga förbättringar 

Scania arbetar utefter en modell som handlar om att varje person i flödet ska vara specialiserad på 
sin station. När det gäller Axelmonteringen som studerades finns en produktionsledare som 
ansvarar för sin avdelning i flödet. (Se figur nedan) 

 

 

 

Denna produktionsledare ser till så att sitt team gör vad de ska. Dessa team av montörer bildar 
tillsammans med ledaren en förbättringsgrupp. Montörerna ansvarar för sin respektive station i 
flödet, det som eftersträvas är att montören ska vara specialist inom sin station så att denne ska 
kunna ge givande input till förbättringsarbetet.  

Vid senare tid har man även börjat utnyttja ett så kallat ”5+1” system, vilket motsvarar en mindre 
förbättringsgrupp med fem förbättringsarbetare och en ledare. Som tillsammans arbetar mot 
ständiga förbättringar. 

För att följa upp data arbetar Scania utefter RTM, Real Time Management. Vilket i det stora hela 
kan förklaras med att de dagligen följer upp uppkomna tidsavvikelser och problem. Till en början 
innan implementeringen av RTM så hade man veckovisa pulsmöten. Detta ändrades sedan till 
dagliga pulsmöten för att snabbare uppmärksamma avvikelser. Nuförtiden har man tre 
pulsmöten dagligen för att så snabbt som möjligt reda ut uppkomna problem. Varje möte är 
ungefär två minuter långt där man snabbt stannar produktionen och går igenom det som har gått 
fel.  

När det gäller fel loggning av problem har Scania ett flertal givare på linjen som känner av när 
exempelvis en montör inte hunnit plocka ur sitt verktyg från verktygsstället när han ska börja sin 
monteringsprocess. Det beräknas då in som stopp och loggas därefter. Man vet då exakt var 
problemet uppstår när linjen stannade.  

På varje linje finns också en s.k. andon som alltid är redo att hoppa in om en station stöter på 
problem. Om en andon person hoppat in registreras det som stopp. Personen skriver sedan in 
specifikt vad som hänt och vad denne gjorde för åtgärder. Därmed följer man alltid upp det som 
gått fel.  

PL  PL  PL 
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En gång per vecka har ”PL” en större genomgång på stopptider som inträffat under 
monteringslinan. Där dyker frågan om vilket stopp som uppkommer mest upp samt att man 
också bestämmer vilket problem som ska prioriteras. 

I huvudsak finns det tre orsaker till stopp på Scania. 

• Otillräcklig standard – Standarden behöver förbättras och kompletteras 
• Problem med utrustning – De måste beställa in bättre lämpade maskiner som klarar av 

arbetet bättre. 
• Produkt problem – Är det kanske omöjligt att hålla kvalitén när produkten är formad på 

detta vis. Man bör då kolla om det finns alternativa produktutformningar 

Det är också dessa tre områden som man vid fiskbensanalys använder för att identifiera 
felorsakerna som orsakat stoppen. 

Vid större störningar arbetar Scania efter ”ÅVS”, åtgärder vid stopp. Där börjar man med att 
samla in all kunskap som kringrör stoppet. Här skapar man ett team med specialister i området 
som kan bistå med relevant information, detta för att öka förutsättningarna för 
problemlösningen. Det händer vid vissa tillfällen att man bryter ner problemet med ett 
fiskbensdiagram med en kompletterande 5 varför. När problemet har åskådliggjorts skapas en 
aktivitetslista som beskriver vilka steg man ska ta för att åtgärda problemet. 

När man avslutat ”ÅVS” analyseras förbättringsarbetet ytterligare och därefter påbörjas något 
som kallas för ”ÅES”, som står för åtgärder efter stopp. Det är då uppföljningen utförs. 

Man samlar då återigen ihop samma team som vid ÅVS och diskuterar ett förebyggande 
förbättringsarbete om vad som bör göras för att uppkomna problem inte inträffar igen. 

Analys och jämförelse med AstraZenecas arbete med ständiga förbättringar enligt SOP 

Det man kan dra lärdom av när det gäller Scanias förbättringsarbeten är att man inför specialister 
på varje blisterlinje där varje specialist får ansvara för ett specifikt område, här kan man tänka sig 
en operatör för slutpack, en operatör för NERI, osv. Det som bör göras är att man utbildar 
personen på respektive station, både för att personen ska kunna bidra i ett förbättringsarbete men 
också så att denne ska kunna åtgärda potentiella fel vid stopp utan att behöva ringa en tekniker.  

När stopp uppstår i produktionen på AstraZeneca är det lätthänt att både operatörer och tekniker 
åtgärdar felorsaken på en gång. Tendenser är att man åtgärdar felet utan någon slags uppföljning. 
Det är inte alltid lätt att följa upp felorsaken om ett förbättringsarbete ska utföras, då det inte 
tydligt loggats vad som inträffat och vad man har tagit för åtgärder. Om denna typ av uppföljning 
antecknas som data underlättar det väldigt mycket när man ska analysera vad som egentligen har 
varit mest bristfälligt och behöver åtgärdas på en linje, alltså när man ska finna rotorsaken.  

Denna typ av data kan också användas i syftet av att se till så att en korrigering/inställning vid 
AU ställs tillbaka vid nästa omställ och order. Om man ändrar en givares utgångsläge under 
körning så är risken stor att man glömmer ändra tillbaka givaren vid nästa omställ om det inte 
följs upp. Då påverkas nästa körnings order och det kanske inte flyter på som det ska. Med denna 
typ av uppföljning vet man redan vid omställ vad som ska utföras och detta borde således leda till 
ett jämnare flöde.   
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Flexma=c	  
Palleterare	  

Tappar	  minnet	  

Programmering	   Tappar	  räkningen	  
på	  lådorna	  

Lägger	  låda	  på	  
låda	  

Gripdonet	  känner	  
inte	  av	  aL	  den	  lagt	  

ner	  en	  låda	  

Palleteringsrobot	  

Slänger	  lådor	  

Plockar	  låda	  i	  fel	  
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Appendix II 
Träddiagram Flexmatic Palleterare 

 

 

 

 

Figur 21 - Träddiagram Flexmatic Palleterare 
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Appendix III 
Nedan följer en 5 varför från fiskbenanalyserna som utfördes på BliL 17,18,19,20,21,22. Utifrån 
denna 5 varför togs en handlingsplan med förbättringsförslag fram för varje linje. 5 varför har 
endast gjort för det problem som operatörerna ansåg vara värst 

Många av förbättringsförslagen kan användas på samtliga linjer. 

Handlingsplan BliL 17 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Tappar 
vikkapslar 

Ej 
tillräckligt 
med 
vakuum 

Ej optimala 
verktyg i 
förhållande 
till vikkapsel 

Kö trycket 
fjädrar 

(Vikkapseln 
fjädrar vid 
slutet av 
bandet) 

Broms ej 
monterad/feljusterad 

Finns ej 
standard 
som säger 
att broms 
ska 
monteras 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Tappar 
vikkapslar 

Ej 
tillräckligt 
med 
vakuum 

Ej optimala 
verktyg i 
förhållande 
till vikkapsel 

(Sugkoppen 
hamnar i 
skarven 
mellan 
vikkapslarna) 

Ej resurssatt 
för åtgärd 

Ingen uppföljning av 
problemet, dvs. 
problemet når aldrig 
upp till ytan. 

 

 

1. Checklistor för uppföljning – Vid omställ/rengöring/underhåll se till så att alla verktyg är 
tillbakamonterade på rätt angivna sätt 

2. Optimera gripdonet på plockroboten för respektive produkt – Hitta en gemensam 
nämnare mellan vikkapslarna om möjligt och se till så att sugkopparna alltid hamnar på 
vikkapseln och inte i skarven mellan dem. 

3. Tillämpa den allmänna handlingsplanen 
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Handlingsplan BliL 18 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Tappar 
vikkapslar 

Fel position 
på tråget 

Fel 
inställning 
pga flyttad 
givare 

Går snabbast 
för stunden 
(vid 
underhåll) 

Finns ingen 
tid för offset 
inställning 
som borde 
gjorts istället 

Finns ingen 
standard för 
offsetinställning/ej 
optimerad 

 

1. Följ upp och optimera offsetinställningarna – Spara inställningen efter varje gång och 
försök hitta en optimal inställning utefter ordertyp 

2. Tillämpa den allmänna handlingsplanen 

Handlingsplan BliL 19 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Limning Dåliga 

limpistoler 
Smutsiga Otillräcklig 

rengöring (Ej 
prioriterat) 

Rengöring 
sker inte 
tillräckligt 
ofta 

Ingen 
uppföljning 
på rengöring 
(när) 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Limning Inställning Ej order 

anpassat 
Kunskap? Ej resurssatt  

 

1. Finns ingen standard för när man ska rengöra limpistoler – lägg till standard för rengöring 
och följ upp. 

2. Finns ingen standard för inställning av limpistoler – limpistolen kan påverkas av värme 
och ställs om. 

3. Tillämpa den allmänna handlingsplanen. 
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Handlingsplan BliL 20 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Program Programvara Bugg Ingen prio på 

kontroll 
Ingen 
uppföljning 

Inget ansvar 
att följa upp 

 

1. Lyft fram problemet – när en förbättringsåtgärd har utförts slarvas det med uppföljning. I 
detta fall hade Flexmatic gjort en åtgärd som till viss del minskade frekvensen av felet 
men det hade fortfarande enligt operatörerna en hög förekomst.   

2. Se över programkoden. 

3. Tillämpa den allmänna handlingsplanen. 

Handlingsplan BliL 21 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varfö
r 

Böjda lock Klimatskillnader Dålig förvaring    
Problem Varför Varför Varför Varför Varfö

r 
Dåliga 
sugkoppar 

Smutsiga/dammiga
/trasiga 

Rengörs/kontrolleras 
ej tillräckligt 

Står ej på 
detaljkorten 
för 8h 
underhåll 

Har ej 
uppmärks
ammats 
tidigare 

Ej 
resurs
satt 

Problem Varför Varför Varför Varför Varfö
r 

Smutsigt/da
mmigt 
ingångsmater
ial 

Leverantörens 
skyldighet att hålla 
materialet 
smutsfritt vid 
leverans 

Man ställer inte 
tillräckligt höga krav 
på leverantören 

Ingångsmateri
alet 
kontrolleras 
inte 

Avvikelse
r 
upptäcks 
inte 

Ingen 
uppfö
ljning  

 

1. Kontrollera och rengör sugkoppar redan vid 8h underhåll/A rengöring. 

2. Leveranskontroll av material och följ upp för att kunna ställa högre krav på leverantören 
om det brister i kvalitén. 

3. Tillämpa den allmänna handlingsplanen. 
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Handlingsplan BliL 22 

 

Problem Varför Varför Varför Varför Varför 
Tråget böjs Packning 

från 
leverantör 

Öppnat 
upp/tagit 
bort all plast 
kring/runt 
trågpallen 

Finns ej 
standard för 
förvaring av 
tråg 

Klimatskillnader Kvalitetskontroll 
av material vid 
leverans 

 

 

1. Se över förvaringen av materialet 

2. Kvalitetskontroll på materialet vid leverans 

3. Tillämpa den allmänna handlingsplanen 
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Appendix IV 
BliL 9 

Frekvens 

 

Tid 
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90	  
100	  

Antal	  av	  felkod	  i	  sniL	  per	  
månad	  	  

Kumula=v	  andel	  av	  felkod	  (%)	  

0,0	  
10,0	  
20,0	  
30,0	  
40,0	  
50,0	  
60,0	  
70,0	  
80,0	  
90,0	  
100,0	  

Tid	  för	  stopp	  av	  felkod	  i	  sniL	  
per	  månad	  (h)	  

Kumula=v	  andel	  av	  =d	  (%)	  
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BliL 17 

Frekvens 
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Antal	  av	  felkod	  i	  sniL	  per	  
månad	  	  

Kumula=v	  andel	  av	  felkod	  (%)	  
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40,0	  
50,0	  
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Tid	  för	  stopp	  av	  felkod	  i	  sniL	  
per	  månad	  (h)	  

Kumula=v	  andel	  av	  =d	  (%)	  
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BliL 18 

Frekvens 

 

Tid 
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Frekvens 
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Kumula=v	  andel	  av	  =d	  (%)	  
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Frekvens 
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Frekvens 
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Frekvens 
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0,0	  
10,0	  
20,0	  
30,0	  
40,0	  
50,0	  
60,0	  
70,0	  
80,0	  
90,0	  
100,0	  

Antal	  av	  felkod	  i	  sniL	  per	  
månad	  	  

Kumula=v	  andel	  av	  felkod	  (%)	  

0,0	  
10,0	  
20,0	  
30,0	  
40,0	  
50,0	  
60,0	  
70,0	  
80,0	  
90,0	  
100,0	  

Tid	  för	  stopp	  av	  felkod	  i	  sniL	  
per	  månad	  (h)	  

Kumula=v	  andel	  av	  =d	  (%)	  



XVIII 
 

 

Appendix V 
Fiskbensdiagram BliL 17,18 

 

Fiskbensdiagram BliL 19 
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Fiskbensdiagram BliL 20 

 

Fiskbensdiagram BliL 21,22 
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Fiskbensdiagram gemensam 
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