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Förord 
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Sammanfattning 

Enics AB är ett av många företag som producerar kretskort i Sverige och runt om i världen. 
Detta kräver att de kan producera med ett så högt utnyttjande som är möjligt för att vara 
konkurrenskraftiga mot andra tillverkare av kretskort. Ytmonteringslinan är den mest 
kapitalintensiva investeringen hos Enics och är därför den process som kräver mest 
utnyttjande.  
 
När examensarbetet började hade Enics inget korrekt mått på den totala 
utrustningseffektiviteten (TAK) och de nådde sällan upp till sitt mål på utnyttjandegraden. De 
största förlusterna var tidsförluster i form av långa ställtider. För att öka utnyttjandegraden 
började de försöka tänka Lean runt om ytmonteringslinan även om Lean inte är något 
fastställt koncept på Enics. Med denna bakgrund togs ett syfte fram för examensarbetet. Syftet 
var att få ett korrekt uppmätt värde på den totala utrustningseffektiviteten samt att genom en 
metod för ställtidsreducering kallad SMED, sänka ställtiderna och därmed öka 
utnyttjandegraden.  
 
Enics ville även att arbetet skulle ge dem en bas till framtida arbete med SMED och Lean 
Production. Genom olika mätningar med hjälp av tidsur, intervjuer och spagettidiagram kunde 
olika analyser göras såsom värdeflödesanalys, Ishikawadiagram och analys av observationer 
under, innan och efter ställ. Analyserna resulterade i ett antal förbättringsförslag där vissa av 
dem implementerades, vissa hamnade under utvärdering och vissa hamnade som framtida 
förbättringar.  
 
Resultatet av examensarbetet gav positiva reaktioner från anställda på Enics. Enics har tagit 
till sig ett flertal av förslagen som tagits fram under detta arbete och användningen av 
förslagen ses som ett fortsatt arbete med Lean Production, SMED och TAK. Inom TAK har 
Enics genom detta examensarbete fått ett värde uträknat på sin totala utrustningseffektivitet. 
Inom Lean Production har Enics fått en tavla där gjorda förbättringar kan redovisas och 
förslag till förbättringar noteras. Inom SMED har examensarbetet resulterat i bl.a. en 
ställflagga som indikerar att intern ställtid har börjat, vilket har resulterat till att operatörer 
uppmärksammar ställ lättare och arbetar mer som ett lag. 
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Abstract 

Enics AB is one of many companies which produce printed circuit boards in Sweden and 
around the world. This demands that they can produce with a high utilization as possible to be 
competitive against other manufacturers of printed circuit boards. The production line of SMT 
is the most capital intensive investment at Enics and is therefore the process which demands 
most utilization. 
 
When this thesis began, Enics had none correct measurement of the overall equipment 
efficiency (OEE) and they rarely reached up towards their goal on the utilization rate. The 
biggest losses were time losses in form of long setup time. To increase the utilization rate, 
they began thinking Lean around the production line of SMT even if Lean is not an 
established concept within Enics. With this background, a purpose took form for this thesis. 
The purpose was to get a correct measured value on the overall equipment efficiency and by a 
method for changeover reduction, called SMED, reduce the setup time and with that increase 
the utilization rate. 
 
Enics even wanted that the thesis would give them a basis for future work with SMED and 
Lean Production. Through different measurements with help from watches, interviews and 
movement schemes, different analysis were done like the Value Stream Mapping, Ishikawa 
diagram and observations before, under and after changeover. The analysis resulted in a 
number of propositions of improvement where certain of them were implemented, certain 
ended up under evaluation and certain ended up as future improvements. 
 
The result of this thesis gave positive reactions from employees at Enics. It has been a good 
reception from Enics regarding the propositions which was developed during this thesis and 
the use of the propositions is seen as a continuation work with Lean Production, SMED and 
OEE. Within OEE, Enics have by this thesis received a value calculated on the overall 
equipment efficiency. Within Lean Production, Enics have received a board where 
improvements are shown and suggestions to improvements can be noted. Within SMED, this 
thesis have resulted in, among others, a setup flag which indicates that internal setup has 
begun. This has led to that operators easier notice when it’s time for changeover and it has 
also improved the teamwork. 
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1. Inledning 
I detta kapitel behandlas bakgrunden till detta projekt som leder till ett syfte och mål. 
Dessutom presenteras företaget och metoderna som använts i detta arbete. 
 
1.1 Bakgrund  
Enics Sweden AB är ett företag beläget i Malmö med ungefär 200 anställda. Huvudkontoret i 
Sverige ligger i Västerås och det internationella huvudkontoret ligger i Schweiz. Enics har 
som inriktning industrielektronik och i Malmö är de dessutom specialiserade inom 
medicinelektronik. De tillverkar bl.a. kretskort som monteras ihop till produkter. I dagsläget 
har de inget fastställt förbättringskoncept, men tanken med detta examensarbete är att det ska 
fungera som en introduktion till att eventuellt börja med Lean Production. 
 
1.2 Problemformulering 
I dagsläget har Enics för låg utnyttjandegrad (tidstillgänglighet) av en delprocess, 
ytmonteringslinan för kretskort, och dessutom registrerar de inte stopp mindre än 60 min. 
Därför får de inget uppmätt värde på den totala utrustningseffektiviteten vilket inte ger en hel 
bild av hur utrustningen utnyttjas. 
Enics har som mål att nå ett värde på utnyttjandegraden på 83 %, vilket de sällan lyckas med. 
En stor del av tidsförlusterna beror på långa ställtider. 
Ytmonteringslinan är den mest kapitalintensiva investeringen hos Enics och en framtida 
tillväxt, på ca 30%, skall kunna ske utan behov av ytterligare maskininvestering. 
 
1.3 Syfte 
Syftet är att få ett uppmätt värde på den totala utrustningseffektiviteten av ytmonteringslinan 
och därefter få den hög och konkurrenskraftig, genom att främst sänka ställtiderna med 
SMED-metoden. För att mäta detta kommer vi att använda oss av olika beräkningar och 
metoder. 
 
1.4 Målformulering 

• Målet är att identifiera och höja den totala utrustningseffektiviteten med 5-10 
procentenheter vid en typorder (en vanligt förekommande order). 

• Att ta fram ett tillräckligt bra underlag för ett framtida arbete med SMED på Enics. 
Detta underlag ska vara godkänt av vår handledare på Enics. 

 
1.5 Avgränsningar 
Vid TAK-beräkningar och tidsstudier kommer vi att avgränsa oss mot att observera en 
typorder. Att ta med alla ordrar i beräkningen blir för omfattande. 
Vi kommer dessutom att inrikta oss på observationer av ordinarie produktion och inte på 
deras prototypproduktion då den är för omfattande att behandla i detta examensarbete. 
Vi har också valt att avgränsa oss till att inga ekonomiska kalkyler kommer att göras. 
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1.6 Metodbeskrivning 
Här presentas olika metoder som har använts i detta examensarbete. 
 
Metoder för att uppnå målen med arbetet 
För att nå målen användes inlärd kunskap om Lean Production där tillämpningar inom SMED 
och TAK/OEE-beräkningar använts. I SMED (Single Minute Exchange of Die) används olika 
arbetsmetoder för att nå ställtidsreduceringar. TAK/OEE-beräkningar har genomförts för att 
få en vetskap om tidstillgänglighet, anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte för en maskin eller 
utrustning. Genom detta fås ett slutgiltigt värde på hur effektiv utrustningen är, kallat total 
utrustningseffektivitet. Som projektform har Sex Sigmas DMAIC (Definiera, Mäta, 
Analysera, Förbättra, Styra) använts för att vi tidigare har arbetat med denna modell. 
 
Empiriska data 
Det vanligaste som kategoriseras under empiriska data är primärdata och sekundärdata. 
Primärdata är data som samlats in under examensarbetets gång för eget ändamål medan 
sekundärdata är data som tidigare har sammanställts av andra. Detta examensarbete innehåller 
både primär- och sekundärdata. Den primära består av intervjuerna samt egna utförda 
mätningar. Den sekundära datan består av information över ställtiden de senaste veckorna, 
arbetsinstruktioner för operatörer samt data som maskinerna registrerar. 
 
Intervjuer 
För att få in bakgrundsmaterial till ett examensarbete och att få synpunkter på ett förslag till 
lösning kan man genomföra intervjuer. En intervju är en mer eller mindre systematisk 
utfrågning av intervjupersoner kring ett visst tema. (Höst, Regnell och Runesson, 2006) 
 
Olika strukturer en intervju kan ha är öppet riktad, halvstrukturerad och strukturerad. I detta 
examensarbete har bara öppet riktade intervjuer använts. En öppet riktad intervju, enligt Höst, 
Regnell och Runesson (2006), styrs av en intervjuguide med frågeområden. Frågorna kan 
ställas med olika formuleringar och i olika ordning i olika intervjuer. 
 
Intervjuerna har i huvudsak skett med operatörerna runt ytmonteringslinan och har 
förekommit fortlöpande under större delen av arbetet. Det var främst i första delen av arbetet 
då bl.a. kartläggning av processen och insamling av problem skedde. 
 
Litteraturstudier 
Metoden vid sökande av litteratur utgick från att först leta relevant studentlitteratur från 
tidigare lästa kurser. För att ännu mer fördjupa oss inom ämnet letades det efter referenser i 
studentlitteraturen. Efter att ha hittat relevanta referenser söktes det bland bibliotek där 
litteraturen fanns tillgänglig. Det söktes i bibliotek i hela landet och fjärrlån fick användas för 
att få den mest relevanta boken. 
Skrivandet av litteraturstudien bedrevs främst under första delen av arbetet för att först lära 
sig mer om ämnet och sedan kunna använda sig av den inlärda kunskapen under 
examensarbetets gång. 
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1.7 Enics Sweden AB 
Enics är ett företag inom den elektroniska tillverkningsindustrin med specifikt fokus på 
industriell och medicinsk elektronik. De är också inriktade på att ta hand om den totala 
produktlivscykeln som innefattar ingenjörskonst, tillverkning och tiden efter försäljning. 
  
Det globala huvudkontoret ligger i Schweiz och fabriker finns i sammanlagt 6 länder med 
ungefär totalt 2500 anställda. I Sverige finns fabriker i både Västerås och Malmö, där 
Västerås är huvudkontoret. Stora kunder till Enics är bl.a. Atlas Copco, Alfa Laval, Gambro 
och Bombardier. De är certifierade både inom ISO:9001 och ISO:14001. 
 

 
Figur 1.1 Enics i Malmö. 
 
Enics är ett av världens ledande företag inom industrielektronik, som man kan se nedan i figur 
1.2. Produktionen på Enics består främst av tillverkning av olika kretskort. På vissa fabriker, 
bl.a. i Malmö, tillverkar man också kretskort till den medicinska industrin. Med denna 
kombination av inriktning mot både industrielektronik och medicinelektronik gör att Enics är 
väldigt framgångsrika i sin bransch. 
 

 
Figur 1.2 Ledande företag i den globala industrielektroniken. 

 
Kunderna har stort fokus på Enics där ett CRM koncept genomsyrar företaget. CRM står för 
”Customer Relationship Management” och betyder organisering och administration av kunder 
och kundrelationer i ett företag. På Enics värnar man om ett långsiktigt samarbete som bygger 
på kvalitet, effektivitet, flexibilitet och snabba leveranser.  
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1.8 Information ordlista 
Detta arbete kommer att behandla en hel del fackuttryck och ord som en icke insatt läsare kan 
ha problem att förstå. Därför har en ordlista tagits fram med en enkel beskrivning till varje 
ord. Det är en fördel att ha läst igenom ordlistan innan ni börjar läsa huvuddelen.  

Ordlistan finns att se sist i arbetet, i bilaga 11.14. 
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2. Teori 

I detta avsnitt beskrivs den teori som kommer att användas i detta arbete. 
 
2.1 Lean Production 
Lean Production består av övergripande strategier och filosofier gällande hur en verksamhet 
skall drivas på ett resurssnålt och kundorienterat sätt, kompletterat med ett antal verktyg och 
metoder som kan användas för att uppnå hög effektivitet (Sörqvist, 2004). Lean Production 
har sitt ursprung från Toyota Production System (TPS) som bygger på att tillverka fordon 
beställda av kunder på det snabbaste och mest effektiva sättet, för att sedan kunna leverera 
fordonet så snart som möjligt (Toyota Production System, 2009). 
Sörqvist (2004) skriver också att ett arbete med Lean Production utgår ifrån verksamhetens 
processer som förenklas och kontinuerligt förbättras, i kombination med att ett just-in-time-
baserat arbetssätt införs. 
 
Några viktiga huvudprinciper inom Lean Production är: 

• Eliminering av slöseri 
• Kundorderstyrning 
• Förebyggande underhåll 
• Ständiga förbättringar 

 
Av stor betydelse inom Lean är att systematiskt identifiera och eliminera slöseri och förluster 
i processen. 
 
Som stöd i arbetet med Lean finns ett antal olika verktyg man kan använda. Några av de 
vanligaste är förlustanalys, flaskhalsanalys, värdeflödesanalys, flödesschema, SMED, 5S samt 
Kanban.  
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2.2 SMED 
SMED (Single Minute Exchange of Die) är en metod som har sitt ursprung i Japans 
produktionssystem med sina rötter från Toyota och deras TPS, Toyota Production System. 
Huvudpersonen bakom SMED är japanen Shigeo Shingo, som skulle skapa en metod som än 
idag anses som en effektiv metod att reducera ställtider med. Han skapade en metod som om 
den följdes grundligt, så skulle den reducera ställtider till bara ett fåtal minuter som vanligtvis 
skulle ta flera timmar. SMED är inte bara en metod att reducera ställtider med utan ger även 
andra fördelar som att effektivisera sin produktion.   
 
Många har haft synpunkter på om SMED fungerar i alla branscher och inte bara inom 
fordonsindustrin där Shigeo Shingo introducerande det. Sanningen är att SMED är en metod 
som är lätt att anpassa och att det inte finns några ursäkter för om man som företag vill 
använda metoden. 
 
Grunden för SMED är att lära känna sin produktion genom att identifiera de aktiviteter som 
involverar ställarbete. Dessa aktiviteter grupperas sedan in i interna och externa ställarbeten. 
Interna är ställarbete där det krävs att maskinen står still, medan externt ställarbete är sysslor 
som kan göras under maskinens drift. Efter att ställarbetets aktiviteter är definierat och 
grupperat börjar arbetet med att omvandla interna ställ till externa. Ju mer tid man kan dra av 
ifrån de interna ställarbetena, ju högre blir utnyttjandegraden och flexibiliteten i processen. 
Det räcker inte enbart med att omvandla internt till externt utan det krävs även att externt och 
internt ställarbete minimeras för att uppnå full flexibilitet. (Shingo, 1985). 
 
Shigeo Shingo (1985) skriver att det krävs av företag om de vill vara med i framtiden, att de 
kan vara flexibla mot kunderna genom att kunna producera olika artiklar allt eftersom dem 
beställs och förväntas levereras. Därför kan långa ställtider uppmuntra till långa serier, som 
bara bygger stora lager. Andra fördelar med SMED än flexibilitet är snabbare leverans, bättre 
kvalitet och högre produktivitet. Det är även så att företagets anställda vinner många fördelar 
med SMED genom mindre stress och ansträngning eftersom ställarbetet blir lättare. De 
anställda får även en mindre rörig arbetsplats med standardiserade arbetsmetoder och mindre 
verktyg. 
  
SMED implementeras oftast i tre steg, enligt Shingo: 

1. Separera internt och externt ställarbete 
2. Konvertera internt till externt 
3. Förenkla alla aspekter en omställning innebär 

 
Shingo (1985) nämner vidare i sin bok ”A Revolution in Manufacturing: The SMED System”, 
hur processer och operationer påverkas av ställarbetet. Shingo skriver att processer involverar 
ett antal operationer och att varje operation involverar ställarbeten. Genom detta kan man 
enkelt tänka sig hur viktigt ställarbetet är för hela processen och hur stor del den utgör. 
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Shingo fick sina första idéer om SMED på företaget Toyo Kogyo där han fick i uppdrag att 
lösa upp en flaskhals som bestod av plåtpressar. Shingo beskriver i sin bok att han var den 
enda som trodde på en lösning som inte skulle innebära dyra investeringar av nya pressar. 
Genom att sätta sig ner och klocka en omställning av en 800-tons press fick han fram data där 
han kunde dra slutsatser om att ställarbetet måste förberedas mer. Shingo tog fram ett 
arbetssätt över deras externa ställarbete och organiserade om det. Detta gjorde att Shingo 
sänkte ställtiden med runt 50 % och satte grunden till SMED. Det var dock inte förrän 20 år 
senare han tog det riktiga klivet och skapade vad industrier runt om i världen använder. Allt 
skedde på Toyota 1969 där Shingo var på besök och fick berättat för sig att Toyotas 1000 tons 
pressar tar hela fyra timmar att ställa om medan Volkswagen tar 2 timmar på sig. Genom att 
komma på idén att konvertera internt ställarbete till externt kunde Shingo, enligt vad han 
beskriver i boken, få ner ställtiden från fyra timmar till knappa tre minuter.  
 
Shingo (1985) beskriver att omställningar består traditionellt av fyra steg: 

1. Förberedelser, justeringar efter körning, kontroll av material, verktyg och annan 
utrustning som används vid ställarbete.  

2. Montering och demontering av maskinverktyg. 
3. Mätningar, kalibreringar och inställningar. 
4. Testkörningar och efterjusteringar. 

 
Steg 1 består av 30 % av omställningstiden, steg 2 av 5 %, steg 3 av 15 % och steg 4 av hela 
50 %. Shingo pekar på att genom att göra om steg 1 till externt och genom att låta kunniga 
ingenjörer kolla på steg 4, så har man nått en lyckad reducering. De stora fördelarna av 
SMED nås inte förrän efter att alla fyra stegen har analyserats men Shingo påstår att man 
tidigt i införandet kan se tydliga resultat.  
 
Culley, McIntosh, Mileham och Owen (2001) skiljer sig från Shingo om vad som ingår i 
ställarbeten. De menar i sin bok ”Improving Changeover Performance” att Shingo inte tar 
hänsyn till vad de kallar run-up och run-down perioder och skriver att utan detta involverat i 
de interna ställarbeten, har man inte definierat rätt ställtid. Teorierna från Culley, McIntosh, 
Mileham och Owen (2001) grundar sig utifrån Shingos SMED, men de går djupare på vissa 
områden. 
 
Shingo (1985) beskriver ställarbete som internt och externt, vilket även Culley, McIntosh, 
Mileham och Owen gör. Men skillnaden mellan dem är att Culley, McIntosh, Mileham och 
Owen delar in de interna ställtiderna i olika grupper. Run-down period är perioden då 
maskinen måste gå ner i tempo pga. att en omställning skall ske. Set-up perioden är tiden då 
ingenting produceras. Run-up perioden är tiden det tar för maskinen att nå en stadig 
produktion och använda sin fulla kapacitet.  
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Figur 2.1 Internt och externt ställarbete enligt Culley, McIntosh, Mileham och Owen. 
 
I figur 2.1 beskriver Culley, McIntosh, Mileham och Owen hur produktionen påverkas under 
tiden ställarbete fortgår. Allt innan Run-down perioden är externt ställarbete och allt efter är 
internt ställarbete. 
 
Culley, McIntosh, Mileham och Owen (2001) skriver vidare om hur TPM (Total Productive 
Maintenance) behandlar omställningar. TPM inriktar sig på att ha ett så högt 
maskineffektivitetstal som möjligt och ger sig på problem som sänker detta tal. Det kan t.ex. 
vara olika tidsförluster där omställningar ingår. Maskinens effektivitet kan mätas genom OEE 
(Overall Equipment Effectiveness ) vilket är översätt som TAK till svenska. 
 
Culley, McIntosh, Mileham och Owen (2001) beskriver i boken att ställtidsförbättringar skall 
uppmuntras från ledningen i företaget och att de också skall ha en involverande roll i arbetet 
med förbättringar. Ställtidsreduceringar skall arbetas genom tre steg där de olika stegen 
involverar allt från ledningen till operatörerna. Första steget utförs av ledningen och kallas 
strategisk fas. Den strategiska fasen innebär att ledningen måste finna en strategisk nytta med 
ställtidsförbättringarna. De måste identifiera var företaget skall satsa på förbättringar samt 
vilka som skall involveras i arbetet. 
  
Fas två, menar Culley, McIntosh, Mileham och Owen (2001), utgör förberedelsefasen och 
involverar operatörerna, personal från planeringen samt någon produktionsingenjör och om 
möjligt en konsult med ett kunnande av förbättringar vid omställning. I förberedelsefasen 
skall involverad personal fastställa befintlig prestanda samt finna möjligheter för 
förbättringar. 
  
Den tredje fasen involverar samma personal som i fas två och benämns som 
implementeringsfasen. I implementeringsfasen utför och dokumenterar involverad personal de 
överenskomna förbättringarna. Förbättringarnas resultat skall visualiseras så att det tydligt går 
att se vad de hade för inverkan.  
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2.3 TAK 
Med TAK, som ingår i konceptet TPM, kan man få ut den totala utrustningseffektiviteten som 
är ett mått på hur effektivt en produktionsanläggning eller maskin utnyttjas. TAK står för 
Tidstillgänglighet (T), Anläggningsutbyte (A) och Kvalitetsutbyte (K). Den engelska 
motsvarigheten är OEE (Overall Equipment Efficiency). 
 
T står för den andel som produktionsanläggningen verkligen är i drift. A visar hur effektivt 
anläggningen producerar under tiden den inte står stilla. K är de producerade enheter som 
håller för de uppsatta kvalitetskraven. Man brukar nämna att ett TAK-värde på  
85 % eller högre visar att utrustningen drivs på ett effektivt och resultatrikt sätt.  
 
Seiichi Nakajima (1992) skriver i sin bok att många företag använder termen 
utrustningseffektivitet, men att deras beräkningsmetoder varierar mycket och ger en fel bild 
av utrustningen. Det som ofta kallas utrustningseffektivitet är egentligen utnyttjandegraden 
eller tidstillgängligheten. 
 
Nakajima skriver vidare att utrustningens effektivitet inte återges på ett noggrant sätt när man 
bara tar hänsyn till tidstillgängligheten. Av de sex stora utrustningsförlusterna1

 

 beräknas här 
endast stilleståndstidsförluster. Andra utrustningsförluster såsom hastighets- och 
kvalitetsförluster redovisas inte. Därför måste man också inkludera och räkna på ett 
anläggningsutbyte och kvalitetsutbyte.   

Tidstillgänglighet 
Örjan Ljungberg (2000) menar att tidstillgänglighet (T) erhålls genom att man drar bort 
stilleståndstiden från den tillgängliga tiden. Med andra ord kan man också säga att det är ett 
mått på hur stor del av den maximalt möjliga produktionstiden som anläggningen verkligen är 
i drift. Stilleståndstiden innebär alla planerade och oplanerade stopp när utrustningen eller 
maskinen inte är igång. Denna stilleståndstid kan bl.a. utgöras av omställningar, justeringar, 
verktygsbyten eller möten. 
 
Tidstillgänglighet (T) = (Tillgänglig tid – Stilleståndstid) / Tillgänglig tid 
 
Ett exempel på tidstillgängligheten är: 
Antag att man under en dag har haft haverier på 15 minuter. Vidare har man också haft 
omställningar, justeringar och verktygsbyten på sammanlagt 55 minuter. Totalt blir det en 
stilleståndstid på 70 minuter (15+55). Den tillgängliga tiden under en dag är 8h = 480 min. 
 
Detta ger en tidstillgänglighet på (480 – 70) / 480 = 0,854 = 85,4 % 

                                                 
1 De sex stora förlusterna: 1. Utrustningsfel och avbrott. 2. Ställtid och justeringstid. 3. Tomgång och 
småstopp. 4. Reducerad hastighet. 5. Defekter i processen. 6. Reducerat utbyte. 
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Ett problem som Nakajima (1992) påpekar är att det ofta bland företag förekommer att man 
inte noterar stilleståndstid, pga. utrustningsfel, om inte tiden överskrider 30 minuter. Detta 
tillvägagångssätt är tvivelaktigt och ger en felaktig bild av processen. Drifttid baserad på 
sådan data där stilleståndstid, från 10 till 20 minuter, inte antecknas kan bara leda till dålig 
och ofullständig ledningsverksamhet.  
 
Anläggningsutbyte 
Både Nakajima (1992) och Ljungberg (2000) använder här ordet operationseffektivitet istället 
för anläggningsutbyte men det bör nämnas att båda orden betyder samma sak. 
Anläggningsutbytet mäter hur effektivt den tillgängliga operativa tiden används på 
anläggningen (Ljungberg, 2000). Här jämför man verklig produktion, antalet enheter man 
producerat, med den maximala produktionshastigheten anläggningen ska klara av under den 
gällande perioden. Produktionshastigheten är baserad på utrustningen konstruktionskapacitet 
jämfört med den verkliga produktionshastigheten. 
 
Anläggningsutbyte (A) = Processat antal * Ideal cykeltid / Tillgänglig operativ tid (1) 
 
Processat antal = Det antalet enheter som producerats under perioden. 
Ideal cykeltid = Den tiden maskinen är konstruerad för att tillverka en detalj. 
Tillgänglig operativ tid = Stilleståndstid borträknat från den tillgängliga tiden. 
 
Man kan också använda en annan sorts formel där svaret också blir detsamma: 
  
A = Verklig produktion / ( (Tillgänglig tid – Stilleståndstid) * Max. produktion) (2) 
 
Ett exempel på anläggningsutbytet med formel nr.2 är: 
Antag att man under en dag tillverkat 500 enheter där den maximala produktionshastigheten 
uppgick till 2 enheter/min. Tillgänglig tid är 480 min och stilleståndstiden är 70 min. 
 
Detta ger ett anläggningsutbyte på 500 / ((480 – 70) * 2) = 0,609 = 60,9 % 
 
Kvalitetsutbyte 
Kvalitetsutbytet mäter andelen godkända produkter av det totala antalet tillverkade produkter 
(Ljungberg, 2000). Här drar man bort antalet kassationer jämfört med den verkliga 
produktionen. 
 
Kvalitetsutbyte = (Verklig produktion – Kassation) / Verklig Produktion 
 
Ett exempel på kvalitetsutbytet är: 
Antag att man under en dag måste kassera 5 st produkter av de totalt 500 st tillverkade. 
 
Detta ger ett kvalitetsutbyte på (500 – 5) / 500 = 0,99 = 99 % 
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Total utrustningseffektivitet (TAK) 
Om man tar värdena från de tidigare exemplen får vi en total utrustningseffektivitet. 
 
(T) * (A) * (K) = 85,4 % * 60,9 % * 99 % = 51,5 %    
     
Nakajima (1992) anser att den ideala totala utrustningseffektiviteten är 85 % eller högre men 
att det genomsnittliga företaget ligger på runt 50 %. När företagen beräknar detta, måste de 
vara beredda på en betydligt lägre siffra än vad de förväntat sig. Ju lägre det nuvarande värdet 
för total utrustningseffektivitet är, desto mer outnyttjad kapacitet äger företaget. 
 
2.4 Sambandet mellan Lean, TAK och SMED 
TAK och SMED är två verktyg inom konceptet Lean Production. Med TAK mäts en 
anläggnings totala utrustningseffektivitet medan syftet med SMED är att reducera ställtider. 
SMED utgör den andra förlusten av de sex stora utrustningsförlusterna, nämligen ställtid och 
justeringstid.  
Det finns ett samband mellan TAK och SMED när tidstillgängligheten (T) ska räknas ut i 
TAK-beräkningen då hänsyn till bl.a. ställtiderna måste tas. Genom att sänka ställtiderna i 
t.ex. en process höjs automatiskt tidstillgängligheten och samtidigt också den totala 
utrustningseffektiviteten.  
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3. Definiera 

Denna fas kommer att fungera som en bakgrunds- och nulägesbeskrivning för att få kunskap 
om processen så att problemet blir enklare att hantera. Det som kommer att ingå i fasen är 
bl.a. beskrivning av produktionen, olika arbetssätt och arbetsgångar, riskanalys och 
kartläggning av processen visualiserat i ett flödesschema. 
 
3.1 Riskanalys 
Nedan kommer risker med att detta examensarbete inte blir utfört att identifieras. Genom att 
identifiera dessa risker kommer förhoppningsvis de att undvikas under arbetets gång. 
Risker med detta examensarbete är: 
 Att mätningarna tar för lång tid eller att de inte blir relevanta. 
 Att tidsplanen inte hålls för när de olika faserna ska vara avklarade. 
 Att tiden inte räcker till för att genomföra arbetet. 
 Att inte tillräckligt med information och litteratur om ämnet hittas, så att kunskapen 

inom området blir för liten. 
 Att de uppsatta målen blir för tuffa att uppnå. 
 Att arbetet inte avgränsats tillräckligt. 
 Att mätningarna inte planeras noggrant. 
 Att motståndet för förändringar bland operatörer blir för stort. 
 Att kartläggning av processen och de olika arbetsmetoderna blir bristande. 

 
3.2 Produktion vid ytmonteringslinan 
Den produktionsavdelning på Enics som detta arbete riktar in sig på, sker i form av en linjär 
produktion och har benämningen SMT (ytmonteringslinan). Anledningen till benämningen 
ytmonteringslina är för att komponenter monteras ytligt på ett mönsterkort. Produktionen 
består av batcher där de tillverkar många olika sorters kretskort till olika kunder. Ett kretskort, 
figur 3.1, består av ett mönsterkort och flera olika komponenter. På mönsterkorten monteras 
dessa komponenter där antalet kan sträcka sig mellan 5-1300 beroende på komplexitet och 
storlek. Alltför stora komponenter handmonteras, därför är ytmonteringslinan begränsad till 
storleken på komponenterna. Komponenterna monteras i speciella komponentmaskiner.  
   

 
Figur 3.1 Kretskort. 
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Enics använder samma lina, ytmonteringslinan, för både ordinarie produktion och 
prototypproduktion av kretskorten. Prototypproduktion är en sorts produktion där nya 
kretskort från kunder kommer att produceras för första gången. Dessa prototyper kräver lång 
förberedelse och omställning då nya inställningar, på t.ex. maskinen, måste testas och 
godkännas. 
 
Under detta arbete har Enics både haft 3-skift och 2-skift vid linan där antalet operatörer varit 
mellan 3-6 st. Enics har tillräckligt med personal för att kunna bedriva en effektiv produktion 
vid 2-skift. Vid tillfällen då fler ordrar har tillkommit än vad som kan produceras under  
2-skift, tvingas de fördela personalen över 3 skift.  
 
Materialflödet vid ytmonteringslinan består av komponenter som kommer in via 
komponentrullar, brickor och sticks som handhas av personal, kallad plockare, som samlar 
och organiserar dessa till nästa order. 
 
Komponenter 
Det som monteras och löds på mönsterkorten är olika komponenter som sedan får kretskortet 
att fungera. Komponenterna är olika stora och har olika funktioner. Det finns ett oerhört stort 
urval av komponenter och de vanligast förekommande finns på rullar. Det finns även 
komponenter som förekommer på brickor eller sticks. 
 
Komponentrullar 
Komponenter som förekommer i rullar, figur 3.2, är den klart vanligaste typen som Enics 
använder. Dessa rullar med komponenter används i komponentmaskinerna X2-1, X2-2 och 
X2-3. Det finns olika storlekar på dessa rullar beroende på hur stora och komplexa 
komponenterna är. När en rulle är slut stannar maskinen och en operatör byter sedan ut den 
tomma rullen mot en ny så att produktionen kan fortsätta. Dessa rullar är den enda typen med 
komponenter som riggas upp i matarvagnar.   
 

 
Figur 3.2 Komponentrulle. 
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Komponentmatare 

Plats för komponentrullar 

Brickor 
Komponenter i brickor, figur 3.3, är den typ som används näst mest. Komponenter från 
brickor monteras på mönsterkorten vid nästan varje körning. Varför dessa komponenter är 
placerade i brickor är för att maskinen har problem med att fånga upp vissa komponenter på 
rulle. Operatören laddar dessa brickor i magasin som sedan placeras i maskin X2-3. 

  
Figur 3.3 Komponenter på brickor. 
 
Sticks 
Komponenter på sticks är den typen som används minst och monteras bara på ett fåtal 
kretskort. Sticks är plaströr innehållande komponenter som med rätt utrustning kan monteras 
maskinellt. Enics har inte denna utrustning och därför handmonteras komponenter som 
levereras på sticks. 
 
Komponentmatare 
För att kunna använda komponentrullarna behöver de riggas upp på så kallade 
komponentmatare. Här fäster man rullen i komponentmataren så att rullarna sedan kan 
fungera i maskinen. Det finns olika stora komponentmatare men de vanligaste är 12 mm i 
bredd. 
 
Matarvagn 
Komponentmatarna med komponentrullar riggas upp i en matarvagn, figur 3.4. Denna 
matarvagn körs sedan in i komponentmaskinen för att komponenterna från rullarna ska kunna 
monteras på mönsterkorten. Det finns ett flertal likadana matarvagnar ute vid 
ytmonteringslinan. 
 

 
Figur 3.4 Matarvagn med placerade komponentmatare. 
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Komponentmaskin 
Vid ytmonteringslinan på Enics förekommer tre komponentmaskiner, X2-1, X2-2 och X2-3. 
X2-1 finns att se i figur 3.5. Dessa maskiner är högteknologiska och intelligenta med snabb 
hastighet av placering av komponenter. Komponentmaskinen laddas med mönsterkort och 
matarvagn innehållande komponentrullar och matare. Komponentmataren matar fram en 
komponent, som plockas upp av en nozzlearm i maskinen, och placeras på rätt plats på 
mönsterkortet. 
 

 
Figur 3.5 Komponentmaskin X2-1 som används på Enics. 
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3.3 Processen över ytmonteringslinan 
 
Ytmonteringen börjar med att en kortmatare laddas med 
mönsterkort, som därefter går vidare till en DEK-maskin. I en 
DEK stryks lodpasta på jämt över mönsterkortet.  
När mönsterkortet lämnat DEK:en passerar den en maskin som 
inte är i direkt bruk men som tidigare använts som 
limningsstation. Denna station kallas CAM/Alot och togs ur bruk 
eftersom marknaden inte längre var i lika stort behov av limmade 
kort. Nu används endast CAM/Alot:en som en transportsträcka 
till första komponentmaskinen som kallas X2-1. Efter X2-1 följer 
ytterligare två komponentmaskiner, X2-2 och X2-3.  
I en komponentmaskin sätts komponenterna på plats via en 
nozzlearm som suger åt sig komponenter från komponentrullar 
eller brickor och placerar dessa på mönsterkortet. X2-1 och  
X2-2 används vanligtvis till mindre komponenter på rulle och 
X2-3 används oftast när större komponenter på rulle eller bricka 
skall monteras. Mellan X2-2 och X2-3 finns en brygga där 
operatörerna kan passera. 
 
Efter montering av komponenter på mönsterkort går processen 
vidare till en kontrollstation där komponenternas placering på 
mönsterkortet kontrolleras genom att jämföra med en ritning över 
kretskortet. Denna kontroll görs bara vid första kortet vid 
nuvarande batch. Är allt på rätt plats går korten vidare in i en 
omsmältningsugn där komponenterna löds fast på mönsterkorten 
och blir färdiga kretskort. För att kontrollera kretskortet efter att 
det passerat omsmältningsugnen granskas kortet i en AOI vilket 
är en form av datakontroll. 
  
När kortet godkänts i AOI:n går det vidare till en visuell 
granskning och om korten är defekta lagas dem. De kort som är 
korrekta sätts på en vagn för att gå vidare och kontrolleras 
ytterligare i en röntgen. I röntgen kontrolleras komponenternas 
minsta delar så att de är rätt placerade eller om andra små 
defekter finns.  
Godkända kort sätts på en vagn och blir markerade med en grön 
lapp, medan defekta placeras på en annan vagn och blir 
markerade med en röd lapp. De defekta korten lagas och som alla 
kort med fel som upptäcks och lagas efter AOI:n, placeras dem i 
kö för att än en gång kontrolleras i AOI:n. 
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3.4 Arbetsuppgifter 
I dagsläget är fördelningen av arbetsuppgifter för operatörerna vid ytmonteringslinan 
beroende på många faktorer, bl.a. vid produktion dagtid när det finns mer personal att tillgå, 
typ av kretskort som ska produceras och beroende på driftstörningar. Det är skiftledaren som 
bestämmer hur fördelningen ska se ut av de olika arbetsuppgifterna. 
De i huvudsak största arbetsuppgifterna är: 

• Sköta processen mellan kortmatare och AOI 
• Sköta processen mellan AOI t o m röntgen 
• Förberedande ställarbete (Riggning) 
• Internt ställarbete 
• Arbete efter ställ (Nedladdning) 

 
3.5 Ställarbete vid Enics 
Ställarbetet av ytmonteringslinan delas in i tre delar. Dels förberedande arbete vilket kallas 
riggning, sen är det arbete under ställ och slutligen arbete efter ställ som kallas nedladdning.  
Antalet operatörer som jobbar vid ytmonteringslinan beror på om det är 2-skift eller 3-skift. 
Därför varierar även antalet operatörer mellan 3-6 stycken som kan hjälpa till under ställ. 3-6 
stycken är antalet de kan vara, men oftast är det beroende på skift, då vid 3-skift finns max två 
operatörer tillgängliga vid ställ medan vid 2-skift finns max fyra tillgängliga operatörer. 
Antalet operatörer vid ställ kan även bero på hur omfattande stället är eller hur de ligger till i 
tidsplaneringen.   
 
Förberedande arbete inför ställ 
Vid förberedande ställ börjar riggaren med att titta i ytplaneringen vilken kommande order 
som skall riggas. Riggaren försöker dessutom, om det går, att kombinera och rigga två ordrar 
som ska köras efter varandra. Sedan fyller riggaren på en matarvagn med matare och 
komponentrullar och ser till att allt blir scannat och registrerat i programmet till maskinerna. 
När allt är kontrollerat och godkänt placerar riggaren matarvagnen i en ruta för matarvagnar 
som ska in i komponentmaskin (X2-1, X2-2 eller X2-3). Detta arbete upprepas för samtliga 
matarvagnar som ska köras i maskin. 
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Arbete under ställ 
På Enics räknas ställtiden från att orderns sista kort går in i omsmältningsugnen tills det första 
godkända kortet från en ny order skall in i omsmältningsugnen.  
Omställningen börjar med att en operatör ställer om DEK:en när sista kortet i föregående 
batch lämnat den. Operatören byter plåt och program i DEK samt laddar första kortet. Efter att 
omställningen är klar i DEK ändras manuellt banbredden i CAM/Alot. Sedan byts det 
matarvagnar i komponentmaskinerna X2-1, X2-2 och X2-3 allteftersom sista kortet lämnar 
varje maskin. Efter det byts program i komponentmaskiner. Programmet sänder signaler som 
byter inställningar såsom ändring av banbredd och hur och vilka komponenter som ska 
plockas och var de ska placeras. Vidare ställs banbredden om manuellt i bryggan mellan X2-2 
och X2-3 samt vid kontrollstationen. Vid X2-3 byts och sorteras brickor parallellt med byte av 
matarvagnar. När sista kortet i föregående batch har passerat omsmältningsugnen, kan ugnen 
ställas om genom att skicka program med önskad temperatur och banbredd. Innan kortet nått 
AOI:n måste nytt program laddas ner till den och dessutom ska banbredd manuellt ställas om 
innan och efter AOI.  
 
Arbete efter ställ 
Arbete efter ställ kallas nedladdning. Här arbetar operatörerna med att rensa matarvagnarna 
från komponentrullar och sortera upp dessa på nedladdningsvagnar. Om nedladdningen skall 
utföras korrekt skall även matare läggas upp på rätt hyllfack på matarhyllan. Oftast sker inte 
detta utan matarna blir kvar i matarvagnarna som sedan placeras i en markerad 
uppladdningsruta.  
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4. Mäta 

Med denna fas är syftet att samla in den mängden data som behövs för att sedan identifiera 
lösningar till att t.ex. förbättra en process. Mätningarna kommer att fungera som ett underlag 
för arbetet med TAK och SMED. 
 
4.1 Kvantitativ och kvalitativ data 
Mätningarna som genomfördes under arbetet bestod av både kvantitativ och kvalitativ. 
Kvantitativ data kan man få i form av numeriska data och är ofta mätbar. Med kvalitativ data 
är avsikten att skapa förståelse, för t.ex. den valda processen, genom att på olika sätt samla in 
fakta om processen. 
 
De kvantitativa mätningarna bestod av: 

• Mätningar för att kunna identifiera den totala utrustningseffektiviteten  
o Tillgänglig tid 
o Stilleståndstid 
o Verklig produktion 
o Maximal produktionshastighet 
o Kassationer 

• Värdeskapande och icke värdeskapande tid 
• Tider för ställarbete 

 
De kvalitativa mätningarna bestod av: 

• Intervjuer med berörd personal 
• Operatörernas rörelseschema 
• Identifiering av internt och externt ställarbete 
• Observationer av ställarbete 

 
Det ska nämnas att mätningarna utfördes under både 2-skift och 3-skift. Antalet skift kan 
skilja sig över de olika utförda mätningarna. Mätningarna har utförts vid det skift där 
insamlad data har gett ett mest objektivt resultat.  
 
4.2 Data Collection Plan 
Innan mätningarna påbörjades gjordes det en Data Collection Plan för att upprätta ett 
tillvägagångssätt när sedan mätningar inleds. En sådan plan upprättas för att under 
mätningarna inte riskera en tvekan om vad som ska göras och dessutom inte göra onödiga 
mätningar som inte får någon betydelse. Data Collection Plan finns att se i bilaga 11.1. 
 
4.3 Insamling av problem 
Problem som finns runt ytmonteringslinan, bilaga 11.2, samlades in genom främst 
intervjuerna som gjordes med berörd personal och dessutom genom egna observationer ute i 
produktionen. Problemen som noterades involverade flera olika arbetsområden på företaget. 
Problem som uppkom vid SMT kunde t.ex. ha ett samband med personalen inom inköp.  
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4.4 Mätningar av TAK 
På Enics räknar de på en utnyttjandegrad (tidstillgängligheten) varje vecka. Men eftersom de 
gör det får de egentligen ingen riktig rättvis bild av hur anläggningen utnyttjas. När de mäter 
utnyttjandegraden tar de dessutom inte med i beräkningen alla stopp som är under 60 min. Det 
är också ytterligare en faktor varför det räknades på en total utrustningseffektivitet. 
 
Ett problem som kom upp, innan vi skulle börja mäta den totala utrustningseffektiviteten, var 
att det skulle bli komplicerat att mäta den maximala produktionshastigheten eftersom linan 
tillverkar många olika typer av kretskort. Det körs med olika hastighet beroende på vilket 
kretskort man tillverkar. Men efter ett samtal med vår handledare på skolan, kom vi fram till 
att göra vår mätning på en typorder (en vanligt förekommande order). Om en sådan mätning 
görs på en typorder kan företaget ungefär se hur de ligger till avseende hur effektivt de 
utnyttjar utrustningen. En sådan order bör observeras under minst 3-4 h för att statistiskt 
säkerställa resultatet. 
 
Vid själva mättillfället, så observerades det en order under 4 h och 5 min. Ordern hette Atlas 
MC3000 och tillverkningen bestod av 321 kretskort. En operatör sa att denna order var med 
bland tio-i-topp av de vanligaste som produceras. Mätningen utfördes genom att en av oss satt 
och klockade hur lång tid varenda stopp tog medan den andre mätte produktionshastigheten 
samt klockade olika transporter för kretskorten till vår kommande värdeflödesanalys. Båda 
noterade också viktiga iakttagelser. Produktionshastigheten mättes genom att se hur många 
kretskort som passerade ugnen under en minut. Under dessa 4 h noterades det bl.a. för 40 
stopp samt inga kassationer. 
 
Resultatet, tabell 4.1, för vår mätning blev följande: 
 
Tabell 4.1 Resultat av TAK för typordern.   
Tillgänglig tid (min) 245  
Stilleståndstid (min) 70  
Verklig produktion (antal kort) 321  
Max. produktion (antal kort/min) 2,4  
Kassation (antal kort) 0  
  % 
Tidstillgänglighet (T) 0,714286 71,42857 
   
Anläggningsutbyte (A) 0,764286 76,42857 
   
Kvalitetsutbyte (K) 1 100 
   
Totala utrustningseffektiviteten 
(TAK) 0,545918 54,59184 
 
Den totala utrustningseffektiviteten (TAK) för denna typorder blev 54,6 %. 
 
 



  

 
28 

 

4.5 Mätning av värdeskapande och icke värdeskapande tid 
Till en värdeflödesanalys behövs tider mätas för värdeskapande och icke värdeskapande tid, 
tabell 4.2. Genom att eliminera det som inte är värdeskapande frigörs tid och resurser för 
offensiva satsningar på företaget. Samtidigt som mätningen av TAK, gjordes det även 
mätningar av icke värdeskapande tid. Den tiden inkluderade transporter, väntan och 
stilleståndstid mellan DEK och omsmältningsugn. Stilleståndstid pga. av maskinfel, 
transporter och väntan är 3 stycken slöserier som uppmärksammades under ordern. 
Transporttiderna mättes i CAM/Alot och bryggan mellan X2-2 och X2-3. Väntetiderna mättes 
i kontrollstationen medan stilleståndstiden togs från mätningen av TAK. Den resterande tiden, 
som inte är en form av slöseri, räknades som den värdeskapande tiden. 
 
Tabell 4.2 Värdeskapande och icke värdeskapande tid. 

Vid typordern 
Antal producerade: 321 st          

Total tid: 245 min 
        
Icke värdeskapande tid  Tid (min) % 
Transport       
CAM/Alot   9,63   
Brygga mellan X2-2 och 
X2-3  24,075   
Totalt (min)     33,705 13,75714 
        
Väntan         
Kontrollstation  53,5   
Totalt (min)     53,5 21,83673 
        
Stilleståndstid   70   
Totalt (min)     70 28,57143 
        
Totalt icke värdeskapande   157,205 64,16531 
        
Värdeskapande tid       
Totalt (min)     87,795 35,83469 
Värdeskapande tid/kort (s)   16,41028   
 
4.6 Observationer av rörelseschema (spagettidiagram) 
Att observera operatörernas rörelseschema är ett bra verktyg för arbetet med att reducera 
ställtider. Onödiga rörelser som operatörerna gör kan reduceras och genom det spara värdefull 
tid. Detta verktyg kallas spagettidiagram eftersom rörelsemönstren lägger sig på ett slingrigt 
och oorganiserat sätt. 
Bicheno (2007) skriver att spagettidiagrammet är ett välkänt verktyg för effektivare layout. 
Det visar slöseriet som är kopplat till transporter och rörelse. Genom att införskaffa ett 
layoutdiagram över fabriken kan antingen produktens eller en operatörs fysiska flöde i 
diagrammet följas. 
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Påbörjandet av denna observation stötte på hinder då vi tänkt från början att vi skulle filma 
operatörernas rörelser. Fördelen med att filma är att man kan spola fram och tillbaka för att se 
rörelserna samt att man lättare kan ta tid över en särskild händelse. Ett godkännande gavs från 
vår handledare och dessutom hans chef som är Production Manager. Men efter ett samtal med 
facket beslutade vi oss för att inte filma eftersom det var för riskabelt om man fick en bild 
över en produkt som inte konkurrenter ska se och dessutom behövdes det tas upp under ett 
högt uppsatt möte om det skulle godkännas. Denna film skulle givetvis bara användas av oss 
till analysen och inga närbilder skulle tas men det kändes ändå för riskfyllt. 
 
Innan observationen gjordes det en produktionskarta över ytmonteringslinan där operatörernas 
olika rörelsemönster skulle ritas in. Denna produktionskarta finns i bilaga 11.3. 
Tillvägagångssättet vid observationerna skedde på det viset att examensarbetarna ritade in 
olika operatörers rörelser på produktionskartan under ungefär 30-40 min. Valet föll på att 
följa operatörerna som hade som uppgift att sköta ställ, riggning, nedladdning och själva linan 
eftersom det ansågs att dessa rörelser hade mest betydelse för examensarbetets syfte. För hand 
ritades sammanlagt 11 olika spagettidiagram men vissa diagram innehöll samma uppgifter, 
t.ex. så följdes 3 st operatörer som skötte linan under olika tillfällen. Examensarbetarna valde 
att inte följa samma operatörer vid varje observation eftersom syftet var att samla in olika 
rörelsemönster att analysera. Rörelsemönstren skiljer sig ifrån varandra utifrån operatörernas 
olika beteenden och vanor. 
 
4.7 Identifiering av internt och externt ställarbete 
I det första steget vid analys av ställarbete, enligt SMED-metoden, ska man identifiera internt 
och externt ställarbete. Detta är ett grundläggande krav för att framgångsrikt genomföra 
arbetet med SMED. Det är främst tack vare intervjuerna med operatörerna samt observationer 
vid ställarbete som det kunnats fastställa vad som är internt respektive externt.  
 
Operatörerna har varit tillmötesgående och visat bra kunskap när det gäller olika frågor det 
ställts till dem angående ställarbetet. I och med att det förekommit både 2-skift och 3-skift 
med antalet olika operatörer tillgängliga, vid ytmonteringslinan, så har ibland det som gällt 
som externt ställarbete istället blivit internt. Här följer ett par exempel när det inträffat vid 3-
skift och därmed färre operatörer tillgängliga. Ett exempel är att en operatör inte hinner hämta 
rätt plåt till DEK medan maskinen är igång utan får göra det under det interna stället när 
maskinen står stilla. Ett annat exempel är att riggaren inte hinner scanna matarvagnarna vid 
setupcenter utan får göra det när de står i maskinen. Visserligen står det under internt 
ställarbete ”scannar matarvagnar vid behov” men helst ska det göras bara som ett externt 
ställarbete. Dessa sysslor får operatörerna göra internt vid tidsbrist. 
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Externt ställarbete 
Det externa ställarbetet omfattar riggning, vid DEK och nedladdning. 

Riggning: 
• Kontrollera i ytplaneringen vilket som är nästa arbete att rigga. 
• Hämta matarvagn till arbetet. 
• Skriv ut setuplista. 
• Fyll på en matarvagn med matare enligt setuplista. 
• Tryck upp tejperna i matarna så de ligger under luckorna. 
• Kontrollera plockläge om 12 mm komponentmatare eller större ska användas. Ladda 

färdigt mataren. 
• Kontrollera riktningarna på alla komponenter på matarvagnen. 
• Scanna alla komponenter på matarvagnen. 
• Signera setuplistan. 
• Ställ matarvagnen i rätt inruta. 
• Om fel hittades på punkt 6, åtgärda detta i SiplacePro. 

Vid DEK: 
• Hämtar plåt till nästa körning 
• Hämtar mönsterkort 
• Lägger lodpasta på plåt 
• Kollar data vid etikettstation 
• Sätter etiketter på mönsterkort 

Nedladdning: 
• Rigga ner rullarna och fäst täcktejp med gem i rullkanten. 
• Lägg rullarna på rätt plats på nedladdningsvagnen. 
• Töm matare på plast och komponenter. 
• Sätt upp matare på hyllan med komponentmatare. 
• Sopa av bordet och töm lådan för klippskrot.    
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Internt ställarbete 
Det interna ställarbetet omfattar all omställning på maskinerna. 

• Rättar till stöd i DEK  
• Laddar program i DEK och kontrollera att inställningar är OK 
• Lägger in plåt och ytterligare lodpasta i DEK 
• Laddar första kortet på nästa körning i DEK 
• Läser information i arbetskortet och i Infoflöde 
• Ställer manuellt om banbredd i Kortmatare på 3 positioner 
• Söka efter rätt program till körningen 
• Kontrollerar att program är fullständigt 
• Skickar programmet vid setupcenter 
• Ställer manuellt om banbredd i CAM/Alot 
• Byter matarvagnar i X2-1, X2-2, och X2-3 
• Byter program i X2-1, X2-2, och X2-3 
• Ställer manuellt om banbredden i bryggan mellan X2-2, och X2-3 
• Ställer manuellt om banbredd i Kontrollstation 
• Tömmer spillkoppar, dammsuger nozzlegarage, städa bord under conveyors samt 

sopar under maskinen på X2-1, X2-2, och X2-3 
• Sätter stöd i X2-1, X2-2, och X2-3 vid behov 
• Förberedning av brickor på brickhylla 
• Byter brickor i X2-3 vid behov 
• Kontroll av första kortet i kontrollstation 
• Scannar matarvagnar i X2-1 och X2-2 vid behov 
• Placera nuvarande plockvagn i nedladdningsruta 
• Byter program i Omsmältningsugn 
• Byter program i AOI 
• Ställer manuellt om banbredd innan och efter AOI 
• Kollar i setupcenter så att hela riggen är avläst. 
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4.8 Observation av internt ställarbete 
Stationer inblandade: 

• DEK 
• Samtliga komponentmaskiner 
• Kontrollstation 

 
Detta interna ställarbete började följas när första kortet lämnat DEK:en till första kortet gått in 
i omsmältningsugnen. Intervallet valdes eftersom det interna ställarbetet för första maskinen 
börjar när DEK:en stannar. Enligt Culleys, McIntoshs, Milehams och Owens (2001) principer 
om att en process har en nedvarvnings- och uppvarvningsprocess väljer vi att stanna klockan 
och därmed avsluta internt ställ, när första kort i nästkommande order körs igång.  
 
Ställarbetet utfördes av tre operatörer som enbart hade omställning som syssla. Den totala 
tiden uppmättes till 22 min. Ställarbetets moment involverade de vanliga momenten för de 
olika operationerna. Som hjälp till denna observation gjordes det ett ställtidsformulär, se 
bilaga 11.4, för att lättare kunna mäta tider. 
 
Intressanta observationer och tider under internt ställarbete: 

• Byte av lodpasta i lodpistol utfördes innan internt ställ, men vid placering av lodpasta 
krånglade pistolen och dess munstycke var tvunget att justeras. Tidsåtgång 1 min. 

• Eftersom det skedde byte av lodpasta krävdes det även att operatören fick rengöra 
DEK:ens raklar. En rakel är en sorts utrustning som används vid olika tryckprocesser. 
Tidsåtgång 4 min. 

• Av jämförelse med andra tidsstudier kring DEK var detta en snabb omställning som 
bara krävde 7 min. 12 min är genomsnittstiden för en omställning av DEK. 

• Sortering av brickor som skulle upp på brickhyllan skedde under observationen. Detta 
är vanligtvis inget större problem eftersom det går på ett par minuter, men ett problem 
uppstod och tiden rann iväg till 8 min.  

• Ingen omställning av kortmatare skedde.  
• Kontroll av kretskort sker manuellt vid kontrollstationen genom en jämförelse med 

ritning över kortet. Tidsåtgång 3 min. 
• Manuell omställning av banbredd på de olika stationerna skedde på sammanlagt 3 

min. 
 
Problem under ställarbetet: 

• Operatörerna stötte på problem vid sortering av brickor. Tidsåtgång 8 min och 10 s. 
• Nozzleproblem i X2-1. 
• Empty track, X2-2 maskinen kunde inte mata fram en komponentrulle. Tidsåtgången 

blev 3 min eftersom ingen observerade att maskinen stannat då de jobbade med att 
sortera brickor. 

• En operatör byter rulle i X2-3 eftersom komponentrullen var slut. Detta stannade upp 
första kortet i nästa körning vilket förlänger ställtiden. 
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5. Analys 

Syftet med denna fas är att analysera mätdata som samlats in under mätfasen med avsikten att 
öka förståelsen och fastställa olika orsaker till de problem som uppkommit. Denna del 
kommer framförallt att analysera rörelsemönstren och arbetet med internt och externt ställ. 
 
5.1 Analys av TAK 
Som kunde ses i tabell 4.1 under avsnitt 4.4 så blev resultatet för den totala 
utrustningseffektiviteten vid en typorder 54,6 %. Detta är givetvis ingen tillräcklig bra siffra 
men om en jämförelse sker med andra svenska företag så ligger den ganska normalt. Detta 
visar också att det finns en hel del kapacitet som Enics inte utnyttjar. 
 
I tidstillgängligheten, som är 71,4 %, är den stora förlusten alla stopp som inträffar. Med så 
pass intelligenta maskiner som Enics har, bör antalet stopp reduceras. En orsak till detta är 
möjligtvis att servicen på maskinerna är undermålig. Vid anläggningsutbytet, som är 76,4 %, 
beror det mycket på med vilken hastighet maskinerna kör med för de olika kretskorten som 
ska tillverkas. Det måste vara uträknat vid varje körning vilken hastighet det ska köras med 
för att t.ex. undvika flaskhalsar. Kvalitetsutbytet, som är 100 %, är naturligtvis mycket bra 
och det är en nödvändighet att Enics upprätthåller denna siffra för kvalitén för att i framtiden 
fortsätta att stå sig bra mot konkurrerande företag.  
 
Vid mätningen registrerades även stopp som inte noterades av den operatör som skötte linan. 
Denna tid pga. ej noterat stopp uppgick till ca 14 min. Det som menas här är att signallampan 
för fel börjar blinka vid maskin men operatören uppmärksammar inte detta fel för att han/hon 
gör en annan syssla. Detta gör att onödig tid går åt att maskinen står stilla istället för att 
operatören snabbt åtgärdar detta stopp. Om operatören bara hade övervakat linan hade denna 
tid reducerats kraftigt. Vid en analys, tabell 5.1, av reducering av denna tid så kom vi fram till 
att TAK istället skulle bli 57,9 %, med 14 min minskad stilleståndstid. 
 
Tabell 5.1 Analys vid tid pga. ej noterat stopp från operatör. 
Tid pga. ej noterat stopp (min) 14   
   
Tillgänglig tid (min) 231  
Stilleståndstid (min) 56  
Verklig produktion (antal kort) 321  
Max. produktion (antal kort/min) 2,4  
Kassation (antal kort) 0  
  % 
Tidstillgänglighet (T) 0,757575758 75,75758 
   
Anläggningsutbyte (A) 0,764285714 76,42857 
   
Kvalitetsutbyte (K) 1 100 
   
Totala utrustningseffektiviteten 
(TAK) 0,579004329 57,90043 
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Den totala utrustningseffektiviteten skulle alltså höjas med 3,3 % jämfört med den i avsnitt 
4.4 om operatören fått en mer kraftfull signal angående stopp i linan. 
 
5.2 Värdeflödesanalys 
Genom värdena som erhölls i avsnitt 4.5 om värdeskapande och icke värdeskapande tid, blev 
en värdeflödesanalys framtagen, se figur 5.1. 
 

 
Figur 5.1 Värdeflödesanalys över värdeskapande och icke värdeskapande tid. 
 
Det som kan ses i värdeflödesanalysen är att stilleståndstiden orsakat av maskinfel utgör en 
stor del av den icke värdeskapande tiden. Det förekom flera stopp i maskinerna genom olika 
orsaker. Att kretskorten får vänta så pass mycket i kontrollstationen som de gör, innan de går 
in i omsmältningsugnen, är också något som bör reduceras. Den minsta delen som utgörs av 
den icke värdeskapande tiden är kretskortens transporter i linan. Det är främst transporten i 
bryggan mellan X2-2 och X2-3 som tar den längsta tiden för kretskorten. Eftersom 
operatörerna ska kunna passera mellan X2-2 och X2-3, måste denna brygga åka fram och 
tillbaka mellan de två komponentmaskinerna för varje kretskort. Transporttiden det tar för 
kretskorten att passera CAM/Alot tar mindre tid än bryggan men är även det ett stort slöseri 
då denna maskin inte används till något annat än just som en transportsträcka. 
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5.3 Analys av rörelsescheman (spagettidiagram) 
Första momentet, vid analysen av operatörernas rörelsemönster runt ytmonteringslinan, var att 
bryta ner de 11 spagettikartor som vi ritat för hand till ungefär 4-5 st eftersom några av 
kartorna var över samma arbetsuppgifter. Efter att ha beslutat om vilka kartor som gick att 
kombinera så ritades rörelserna in i Microsoft Visio och sammanlagt erhölls 5 st 
spagettidiagram färdiga för analys. De 5 diagrammen bestod av arbetsuppgifterna; internt 
ställarbete, riggning, nedladdning, övervakning av linan och en som både hade riggning och 
nedladdning. Vid det interna ställarbetet observerades 3 operatörer samtidigt vid ett 2-skift. 
De andra observationerna skedde vid ett 3-skift. 
 
Analys av rörelsescheman vid internt ställarbete: 

• Få operatörer inblandade i internt ställ. 
• Bristande fokusering på att enbart utföra ställarbete. 
• Dålig kännedom om att internt ställ börjat.  
• Hämtar plåt till DEK vilket kan ske externt.  
• Sorterar brickor och placerar plockvagn i nedladdningsruta är omfattande och tar lång 

tid. 
Se spagettidiagrammet i bilaga 11.5. 
 
Analys av rörelsescheman vid riggning: 

• Lång väg för att skriva ut etiketter till mönsterkorten. 
• Brist på komponentmatare gör att riggaren måste hämta matare från matarvagn som 

står i nedladdningsområdet. 
Se spagettidiagrammet i bilaga 11.6. 
 
Analys av rörelsescheman vid nedladdning: 

• Plockvagnar i vägen, gör att operatören måste ta en omväg för att hämta och lämna 
matarvagnar. 

• Avståndet mellan nedladdningsområde och riggningsstationerna är för långt. 
• Utrustning för nedladdning finns inte i nedladdningsområdet. 
• Att lägga komponentrullar på nedladdningsvagn är kanske ett onödigt moment. 

Se spagettidiagrammet i bilaga 11.7. 
 
Analys av rörelsescheman vid övervakning av linan: 

• Operatören måste hämta olika utrustning vid datorn bakom brickhyllan. 
• Vid slut på lodpastan upptäcks och fylls lodpistolen på. 

Se spagettidiagrammet i bilaga 11.8. 
 
Analys av rörelsescheman vid riggning och nedladdning: 

• Operatören måste gå flera varv runt det ena lagret med komponentrullar för att hitta en 
rulle. 

• Onödiga rörelser av letande efter utrustning, t.ex. scanner eller kratsverktyg. 
Se spagettidiagrammet i bilaga 11.9. 
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5.4 Analys av observationen vid internt ställarbete 
Tre av de operationer under det interna ställarbetet som krävde längst tid och var mest 
omfattande var omställning av DEK, byte av matarvagnar och byte och sortering av brickor. 
 
Analys av tidsfördelning: 

• DEK, 7 minuter 
• Matarvagnsbyte, 4 minuter. Tre av dessa minuter utfördes samtidigt som en annan 

operatör ställde om DEK och arbetade med brickorna. Kvar blir 1 min där de enbart 
bytte matarvagnar. 

• Byte och sortering av brickor, 8 min. 
Dessa tre utgjorde 16 min av de totala 22 minuter vilket utgör hela 73 % av den totala 
ställtiden. Denna tidsfördelning kan ses i figur 5.2. 
 

 
Figur 5.2 Tidsdiagram över ett ställ. 
 
Brister under internt ställarbete 
Följande huvudbrister uppmärksammades under observationen: 

• Bristande uppmärksamhet  
• Bristande förberedelser 
• Leta efter verktyg 

 
Bristande uppmärksamhet skedde vid ett stopp när första kortet gick in i maskin X2-2. 
Maskinen kunde inte mata fram komponenter vilket är enkelt att åtgärda. Ingen av 
operatörerna vid stället observerade att maskinen stannat och därmed gick 3 min av den 
interna ställtiden. 
 
Bristande förberedelser observerades vid två olika tillfällen under ställarbetet. Det ena 
förekom när operatören vid DEK:en skulle använda lodpistolen. Operatören hade tidigare bytt 
patron och iordningställt lodpistolen för kommande ställ men när lodpistolen skulle användas 
kom ingen pasta ut ur munstycket. 1 minut gick sedan åt för att leta upp en tång för att justera 
munstycket. Det andra tillfället inträffade vid byte och sortering av brickor. Ingenting var 
förberett innan brickorna skulle laddas i maskin X2-3 men ett problem uppstod vilket gjorde 
att tiden rann iväg. De visste inte om samtliga brickor fanns tillgängliga samt var en specifik 
bricka skulle placeras i maskin. 
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Att leta efter verktyg är något som ofta brister. Under det observerade ställarbetet skedde ett 
sökande efter en tång för att användas vid DEK:en, som nämndes ovan. Operatören visste att 
tången låg i skåpet för DEK-utrustning men fick leta bland denna utrustning för att hitta den. 
Detta tog ungefär 40 s för att leta fram den. Vid andra observationer vid ställ kan det 
konstateras att sökandet efter scanner ofta sker eftersom ingen bestämd plats finns för dessa 
två scanners. Onödig tid går till spillo genom detta sökande.  
 
5.5 Ishikawadiagram 
Sörqvist (2000) skriver att Ishikawadiagrammet, som även kallas fiskbensdiagram, är 
förmodligen ett av förbättringsarbetets mest kända och spridda verktyg. Diagrammet ger en 
tydlig fokus mot problemets orsaker samt beskriver dessa på ett enkelt och lättbegripligt sätt. 
Ishikawadiagrammet är ett exempel på orsak-verkan-diagram. 
 
Ishikawadiagrammet användes som ett värdefullt verktyg i detta examensarbete då 
diagrammet användes för att analysera ett specifikt problem. När analysen påbörjades var det 
första som gjordes att definiera detta problem. Problemet berörde vad som beror på långa 
interna ställ. Efter det valdes vilka av de 7M, figur 5.3, vi skulle utgå ifrån. 7M brukar man 
utgå ifrån i sådana här orsak-verkan-diagram. 
 

 
Figur 5.3 7M. 
 
Vi valde att använda oss av maskin, människa, metod, management och material eftersom vi 
ansåg att vi skulle ha mest nytta av dem. Sedan söktes det fram vilka orsaker som påverkade 
dessa 5 stora faktorer genom att söka i datan och informationen som samlats in. Sedan 
fortsattes det med att hitta orsaker till de orsakerna. Som exempel i diagrammet, så är 
kommunikationsproblem en orsak till faktorn människa som i sin tur är en orsak till långa 
interna ställ. Tvärtom är långa interna ställ en verkan av kommunikationsproblem mellan de 
inblandade människorna. För att se arbetets Ishikawadiagram, se bilaga 11.10. 
 
De orsaker som har störst inverkan på problemet i Ishikawadiagrammet antogs vara: 

• Ställarbete som inte hinner göras internt 
• Utrustning i vägen vid byte av matarvagnar 
• Operatörsbrist 
• Onödiga rörelser 
• Manuell omställning av banbredd 
• Dålig organisation vid ställ 
• Fel komponenter som blivit riggade 
• Nozzleproblem 

Maskin Material 
Människa Mätning 
Metod Miljö 
Management 
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5.6 Konvertera internt ställ till externt ställ 
I avsnitt 4.7 identifierades vilka moment som ingår under internt respektive externt ställ. Efter 
det undersöktes sedan vilka arbetsuppgifter som ingår i det interna ställarbetet och som går att 
konvertera till externt ställarbete. Att konvertera internt till externt ställ är det andra steget, 
enligt Shingo (1985), för att implementera SMED på ett lyckat sätt. 
 
De arbetsmoment i det interna stället som är aktuella för att kunna konverteras är: 

• Förberedning av brickor på brickhylla 
• Söka efter rätt program till nästkommande körning 
• Placera nuvarande plockvagn i nedladdningsruta 

 
Övriga arbetsuppgifter måste utföras när maskinerna är avstängda och därmed inte aktuella 
för att kunna omvandlas till externt ställ. 
 
Förberedning av brickor på brickhylla 
Att förbereda brickor till maskin X2-3 är något som utförs som internt ställ men som lika 
gärna skulle kunna utföras under externt ställ eftersom operatören kan förbereda brickor till 
X2-3 när maskinen är igång. Det ska nämnas att detta inte görs vid varje internt ställ eftersom 
alla kretskort som tillverkas inte behöver komponenter från brickor. Det som ska göras som 
externt är att sortera brickorna från plockvagn till rätt fack i brickhyllan samt att kontrollera 
rigglistan så att alla brickor med komponenter finns tillgängliga. Som kan läsas i avsnitt 4.8 så 
lades mycket tid ner vid brickorna under det stället. Om denna hantering istället utfördes vid 
det externa stället så minimeras tiden samt risken för tidskrävande misstag under intern 
ställtid. Detta skulle i alla fall minska ett moment i det interna stället om än inte för varje 
kretskort som tillverkas. 
 
Söka efter rätt program till nästa körning 
Att leta efter det program som ska användas till nästa körning görs ofta under pågående 
internt ställ. Här måste det ske en ändring eftersom det redan ska vara förberett vilket program 
som måste användas. Viktigt att nämna är att det ofta går snabbt för operatörerna att hitta rätt 
program men ibland gör det inte det och därför är det viktigt att förbereda detta moment i det 
externa ställarbetet. Allt som behöver göras är att leta upp programmet till nästa körning och 
bekräfta att det är rätt program.  
 
Placera nuvarande plockvagn i nedladdningsruta 
Detta är ett moment som går att omvandla till ett externt arbete, genom att under pågående 
körning placera plockvagnen i nedladdningsrutan precis innan nästa ställ samt att placera 
plockvagnen till nästkommande order till rätt ruta förutsatt att riggningen av matarvagnar är 
färdig.  
 
 
 
 



  

 
39 

 

Det finns även moment som ibland utförs som internt och ibland som externt. Dessa moment 
ska alltid förekomma som externt ställarbete. Dessa moment nämns inte i arbetsgången för 
ställarbete eftersom de inte alltid utförs och de inte riktig kan klassificeras som internt eller 
externt. Momenten involverar: 

• Byte av pasta i lodpistol 
• Färdigställa ram till DEK 
• Hämta mapp över ritning på kretskort och ersätta den med föregående mapp  

 
5.7 Sammanfattning av analysfasen 
Ur analysen av TAK kunde det läsas att resultatet för den totala utrustningseffektiviteten, som 
blev 54,6 %, låg normalt i jämförelse med andra svenska företag. Analysen visade också att 
TAK-värdet kunde höjas med 3,3 % om operatörerna hade haft tillgång till en kraftigare 
signal som indikerar maskinstopp vid linan.  

Utifrån värdeflödesanalysen var en av de viktigaste iakttagelserna att stilleståndstid, orsakat 
av maskinfel, utgjorde den största delen av den icke värdeskapande tiden. En annan icke 
värdeskapande aspekt är transporttiden genom CAM/Alot, då denna maskin inte används till 
något annat än som transportsträcka. 
 
Viktiga observationer vid analysen av rörelsescheman var: 

• Få operatörer inblandade i internt ställ 
• Dålig kännedom om att internt ställ börjat 
• Onödigt letande efter olika verktyg 

 
Från analysen av observationer vid internt ställarbetet kunde en kartläggning göras över hur 
det interna ställarbetet såg ut. Det resulterade i att brister upptäcktes i form av dålig 
uppmärksamhet och otillräckliga förberedelser samt att operatörerna fick använda dyrbar tid 
till att leta efter verktyg. 
 
Analysverktyget Ishikawadiagram användes för att analysera ett specifikt problem och finna 
dess orsaker. Problemet i detta fall var vad långa interna ställarbetet beror på. Problem som 
kunde identifieras och kartläggas i Ishikawadiagrammet var bland annat: 

• Ställarbete som inte hinner göras internt 
• Operatörsbrist 
• Dålig organisation vid ställ 

 
Det andra steget i trappan för att implementera SMED är att konvertera internt ställarbete till 
externt. Tre moment som är interna kunde identifieras som möjliga att konvertera till externt 
ställarbete. De tre momenten är följande: 

• Förberedning av brickor på brickhylla 
• Söka efter rätt program till nästkommande körning 
• Placera nuvarande plockvagn i nedladdningsruta 
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6. Förbättra 

Syftet med denna fas är att identifiera möjliga lösningar, testa lösningarna och sedan följa upp 
resultatet. Om resultatet är positivt är nästa steg att implementera lösningen. Det man kom 
fram till under mät- och analysfasen ska fungera som en grund till denna fas. I detta arbete ska 
framförallt förslag på förbättringar till ställarbetet identifieras och testas.  
 
6.1 Förbättring av internt och externt ställ 
I avsnitt 5.6 analyserades vad som går att konvertera internt till externt ställ. Nästa steg i att 
implementera SMED är att förbättra alla aspekter en omställning innebär. (Shingo, 1985). Det 
innebär att förbättra både det interna och externa ställarbetet. Nedan kommer förslag på vad 
som kan förbättras i det interna respektive externa ställarbetet på Enics. 
 
6.1.1 Förslag till förbättringar vid internt ställ 

Här kommer våra förslag på förbättringar angående det interna ställarbetet. 
 
Införa synlig signal som indikerar ställ 
I dagsläget finns ingen synlig signal som indikerar att ett ställ pågår. Fördelen med att införa 
en signal för ställ är att under den tiden får inget störa ställarbetet. Detta gäller framförallt det 
interna stället mellan batcherna. Tanken här är att införskaffa en synlig signal som ska vara 
tillräcklig tydlig för alla som passerar ytmonteringslinan.  
Denna signal har som främsta uppgifter för operatörerna runt ytmonteringslinan att: 

• Uppmärksamma om att ställ har både påbörjats och avslutats. 
• Full fokus ska ske på arbetet som involverar det interna stället. 
• Släppa alla andra arbetsuppgifter, som inte involverar ställ, för operatörerna som är 

inblandade i det interna stället.  
Detta förslag ska också fungera om en anställd från en annan avdelning på Enics ser att ställ 
pågår så ska han/hon vänta tills signalen är borta och efter det utföra sitt ärende. Detta 
förutsätter att ärendet, vid ytmonteringslinan, inte är alltför brådskande. I figur 6.1 och 6.2 
visas ett exempel på hur detta förslag kan se ut. 
 

 
Figur 6.1  Arbete innan ställ. 
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= Signal 

 
 
Figur 6.2 Operatörer involverade i ställ under signal. 
 
Efter ställ återgår operatörerna till de vanliga arbetsuppgifterna som i figur 6.1. 
 
Borttagning av stationen CAM/Alot 
CAM/Alot används inte till någonting annat än som transportsträcka för mönsterkorten mellan 
DEK och X2-1. Därför är denna sträcka onödig både i det interna stället men även under 
tillverkning av kretskorten, se värdeflödesanalysen i avsnitt 5.2. Andra negativa aspekter på 
denna station är att den kräver manuell banomställning samt att det finns ett problem i att den 
skickar in för många kort i X2-1. Under mätfasen fastställdes det hur lång tid det tar för ett 
kort att passera CAM/Alot. Under det interna stället kan tid tjänas, genom borttagning av 
CAM/Alot, på att ingen omställning av banbredd krävs samt tiden det tar för första kortet på 
batchen att gå igenom den. För att ta bort den krävs flytt av kortmatare och DEK samt 
synkning mellan DEK och X2-1.  
 
Omställning av banbredd från manuell till automatisk 
I dagsläget ställs banbredden om manuellt i kortmatare, CAM/Alot, bryggan mellan  
X2-2 och X2-3, kontrollstation och innan och efter AOI. Om dessa manuella omställningar 
görs om till automatiska genom programmet så kan det interna stället minskas. Det ska 
nämnas att Enics tidigare har haft automatiska omställningar av banbredd på 
ytmonteringslinan men att det då inte fungerade så bra. Det var främst banbredden i 
CAM/Alot som då ställde till det. Men genom att ta bort CAM/Alot, som nämndes i 
ovanstående förslag, så elimineras den risken och kan därmed motivera att investera i att göra 
omställningen av banbredden automatisk. Enligt mätningar under en omställning, avsnitt 4.8, 
tog det 3 min att manuellt ställa om banbredden på de olika stationerna. 
Nedan i figur 6.3 elimineras, med detta förslag, rörelsemönstret för operatören som ställer 
manuellt om banbredderna. 
 

 
 
Figur 6.3 Rörelsemönstret för operatören som ställer manuellt om banbredden. 
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Ökad uppmärksamhet vid första kortet 
Vid analysen av brister under ställarbete, avsnitt 5.4, skrevs det bl.a. att det förekom bristande 
uppmärksamhet vid ett stopp i maskin X2-2 på det första kortet i nästa batch. En åtgärd mot 
detta är att en operatör ska följa kortet genom de tre komponentmaskinerna för att snabbt 
åtgärda eventuella stopp, under det interna stället, och få ett smidigare och snabbare flöde för 
första kortet.   
 
Införa checklistor inför ställ  
Meningen med att införa dessa checklistor är t.ex. för att kontrollera att de externa momenten 
och sådana moment som kan konverteras till externt, avsnitt 5.6, verkligen utförs externt. 
Dessutom ska alla nödvändiga verktyg och allt material finnas tillgängligt och kontrollerat 
innan ställ samt att utrustning som inte involverar det interna stället ska vara undanplockat. 
Man ska kontrollera att utrustningen är på plats när stället ska utföras och att utrustning som 
behövs vid ställ finns i direkt anslutning till användningsområde. Utrustning som kan behövas 
ska även det vara placerat i närheten av användningsområdet. Det är även viktigt att 
utrustning, såsom stolar och splicevagn, inte ska stå i vägen vid det interna stället. En 
splicevagn används vid splicning som utförs när komponentrullar börjar ta slut och därmed 
förlänger rullen. Operationer som kräver checklista är DEK, komponentmaskiner, 
kontrollstation samt övrigt förberedande ställarbete. Någon fullständig checklista över all 
utrustning kommer inte att upprättas eftersom detta skulle kräva att all utrusning skulle ha en 
bestämd plats men det blir för omfattande att genomföra i detta examensarbete. Checklistan 
finns att se i bilaga 11.11. 
 
6.1.2 Förslag till förbättringar vid externt ställ 

Här kommer våra förslag på förbättringar angående det externa ställarbetet. 

Omplacering av etikettskrivare 
Som kan läsas i analysen av spagettidiagrammet av riggning, avsnitt 5.3, visade det sig att det 
är för långt avstånd mellan etikettskrivaren och etikettstationen. Detta är en onödig rörelse att 
göra och som därmed bör tas bort, vilket görs genom att placera etikettskrivaren vid 
etikettstationen. Det ska inte krävas någon större insats då man egentligen bara behöver göra 
en mindre kablageändring. Detta förslag ska framförallt underlätta för operatörerna vid 
påsättning av etiketter på mönsterkort.  

Investering i en etikettmaskin 
I nuläget sätter en operatör manuellt etiketter på mönsterkorten. Detta är ett monotont arbete 
där en operatör kan placera flera hundra etiketter per dag. Man ska egentligen förespråka, om 
det är möjligt, att maskiner ska ta hand om sådana arbeten för att detta kan leda till 
förslitningar hos personalen i framtiden. Enics har räknat på hur lönsamt det skulle vara att 
investera i en etikettmaskin och kom fram till att det skulle ta 10 månader att tjäna in 
kostnaden för en etikettmaskin. De tyckte inte att det var lönsamt men vi är av en annan 
uppfattning då man frigör en operatörs arbete som istället t.ex. kan hjälpa till med riggning 
eller nedladdning. 
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6.1.3 Övriga förslag till förbättringar 

Placera scanners vid bestämd plats 
Att scanna matarvagnar sker både i det interna såsom i det externa ställarbetet. Vid det interna 
sker scanning när matarvagnarna står i komponentmaskinerna medan vid det externa sker 
scanning när matarvagnarna riggas. Dessa två scanners finns det ingen bestämd plats för utan 
ibland måste operatörerna leta efter dem. Att leta efter verktyg är ett typiskt slöserimoment 
vid ställ enligt Shingo (1985). Därför ges det här ett förslag på var de två befintliga scanners 
ska placeras. Det krävs att ordentliga fästen sätts upp för de två scanners så att de inte faller 
ner i golvet. Förslaget, figur 6.4, är att man sätter upp dessa fästen på komponentmaskinerna, 
en på X2-1 och en på X2-2, för att främst underlätta det interna stället. 
 

 
Figur 6.4 Förslag på bestämd placering av scanners. 
 
Bestämd placering av utrustning 
Ur analysen, i avsnitten 5.3 och 5.4, kunde det utläsas att ett tidskrävande moment vid ställ 
var att leta efter utrustning. Bicheno (2007) skriver att material och verktyg ska placeras på 
markerade platser. Vidare nämner Bicheno att allt ska vara på sin plats och om något inte 
finns på sin plats eller inte används är det ett klart tecken på ett problem. Genom att märka ut 
bestämda platser för utrustningen sparas tid och onödiga rörelser in. Operatörerna kan bes att 
lista de verktyg som används och var de tycker att de ska placeras med avseende på t.ex. 
ergonomi och användningsområde. 
 
6.2 Rangordning av förslag 
De 9 ovannämnda förbättringsförslagen har rangordnats i en Solution Matrix, tabell 6.1, för 
att kunna avgöra vilka förslag som är mest lönsamma att införa med avseende på vissa 
kriterier. 
De valda kriterierna har tagits fram utifrån konjunkturen i dagsläget där det är av stor 
betydelse att förslaget inte kräver någon större investering. Inverkan på ställtid är en annan 
kriterie som beaktats högt eftersom arbetet har varit till stor del inriktat på ställtidsreducering.  
Kriterierna som använts är: 

• Inverkan på intern ställtid 
• Inverkan på extern ställtid 
• Liten ekonomisk inverkan 
• Komplext att implementera 
• Inverkan på personal 

 
Kriterierna har viktats gentemot hur relevanta de är. Ett poängsystem från 0-10 poäng har 
använts vid varje förslag där 10 p är ett högt och positivt betyg medan 0 p är ett lågt och 
negativt betyg. 
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Tabell 6.1 Solution Matrix över förbättringsförslag. 

Solution Matrix 
  Inverkan på 

intern 
ställtid 

Inverkan på 
extern 
ställtid 

Liten 
ekonomisk 
inverkan 

Komplext att 
implementera 

Inverkan 
på 
personal 

  

Vikt 10 7 10 9 7 Totalt 
Införa synlig signal 
som indikerar ställ 6 0 10 10 9 313 
Borttagning av 
stationen CAM/Alot 6 0 3 5 9 198 
Omställning av 
banbredd från manuell 
till automatisk 8 0 5 4 9 229 
Ökad uppmärksamhet 
vid första kortet 5 0 10 8 7 271 
Införa checklistor 
inför ställ  8 2 10 8 6 308 
Omplacering av 
etikettskrivare 0 3 10 7 8 240 
Investering i en 
etikettmaskin 0 8 1 3 10 163 
Placera scanners vid 
bestämd plats 5 2 8 8 8 272 
Bestämd placering av 
utrustning 6 4 10 8 9 323 
 
Rangordning av de fem främsta förslagen: 

1. Bestämd placering av utrustning 
2. Införa synlig signal som indikerar ställ 
3. Införa checklistor inför ställ 
4. Placera scanners vid bestämd plats 
5. Ökad uppmärksamhet vid första kortet 

 
Utifrån detta resultat bestämdes det att försöka implementera de 5 ovannämnda och främsta 
förslagen efter hur de blivit rangordnade. Förslag som kräver en viss ekonomisk investering 
tros kunna bli svåra att implementera under detta arbete eftersom pengar inte finns till sådana 
investeringar pga. det rådande konjunkturläget. 
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6.3 Implementerade förslag 
Förslagen som implementerades är: 

• Införa synlig signal som indikerar ställ 
• Införa checklistor inför ställ  

 
Införa synlig signal som indikerar ställ 
Detta förslag implementerades som ett försök att göra personalen mer uppmärksam att 
ställarbete påbörjats. Implementeringen bestod av en flagga, figur 6.5, som operatörerna 
själva fick tillverka och placera där den uppmärksammades mest.  
 
Observationer utfördes under drygt 10 ställ som visade ett lyckat resultat av förslaget. Det 
gjordes en observation i form av ett nytt spagettidiagram vid internt ställ, som kan ses i figur 
11.2 i bilaga 11.12.  Operatörerna blev mer uppmärksamma av att ställ påbörjats i och med att 
flaggan satts upp. De blev dessutom mer fokuserade på att sköta endast ställarbetet och fler 
operatörer anslöt för att hjälpa till vid ställ. Inför varje ställ hissas flaggan upp av en operatör 
som även meddelar andra operatörer om att ställ har påbörjats. Efter stället tas sedan flaggan 
ner och operatörerna återgår till tidigare arbetsuppgifter.  
 

 
Figur 6.5 Införd ställflagga. 
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Införa checklistor inför ställ 
Checklistan blev implementerad i ett sent skede av examensarbetet. Genom denna checklista 
skulle ett försök genomföras till att skapa en bättre struktur över vilka förberedande moment 
operatörerna kan göra innan internt ställ. 
 
Checklistan har blivit implementerad men någon större uppföljning har inte hunnits göra. Den 
har däremot placerats ute i produktionen för utvärdering av operatörerna. Reaktionerna från 
operatörerna var delvis mycket positiv. Att få följa ett strukturerat arbetssätt var bra, men 
vissa av punkterna i checklistan krävde att utrustning, som vid tillfället var på lagning, fanns 
tillgänglig. Dessutom hade det underlättat vid förberedelse av brickor om brickhyllan delats in 
i två delar. En del för pågående order och en del för förberedning av brickor till kommande 
order. Ett alternativ till hyllorna har kommit in som förslag, genom Lean-tavlan i avsnitt 6.5, 
där operatören ville ersätta hyllorna med vagnar. Det skulle krävas två vagnar med fack för de 
olika komponenterna där det också ska stå hur de ska placeras i maskinen. Efter ställ kan 
vagnen från föregående order, rullas ner till nedladdningsområdet och laddas med 
nästkommande order. 
 
6.4 Ej implementerade förslag 
Av de 5 bästa förslagen har följande 3 förslag ej blivit implementerade:  

• Bestämd placering av utrustning 
• Placera scanners vid bestämd plats 
• Ökad uppmärksamhet vid första kortet 

 
Förslagen ”bestämd placering av utrustning” och ”placera scanners vid bestämd plats” har 
inte implementerats för att det under detta examensarbete tagits fram en ny layout över 
ytmonteringslinan. Att bestämma nya placeringar för scanners och övrig utrustning hade blivit 
onödig eftersom utrustningen kanske hade placerats om med tanke på den nya layouten.  
 
Den nya layouten har gett upphov till att enklare implementera bestämd plats av utrustning 
och även förslaget om att omplacera etikettskrivaren, placering nr.6 i Solution Matrix. Det 
beskrivs mer om denna layout i avsnitt 6.6. 
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6.5 Implementering av Lean-tavla 
Det ena av examensarbetets mål var att ta fram ett underlag för framtida arbete med SMED på 
Enics, samt att detta arbete dessutom skulle fungera som en introduktion till Lean Production. 
Därför togs ett förslag fram om att införa en Lean-tavla.  
Syftet med denna tavla är: 

• Att visa framgångar som har nåtts och att alla på arbetsplatsen ska kunna vara med och 
påverka arbetet med förbättringar.  

• För att se ett sammanhang av förbättringsarbete som görs och kunna knyta det till 
operatörernas arbete.  

• Att väcka intresse och uppmuntra förbättringar. 
 
Det första som gjordes var att leta fram en bra plats ute i produktionen där operatörer och 
produktionsledare lätt ska kunna se och använda den. Efter lite funderande så kom en idé upp 
om att använda whiteboard-tavlor som finns ute i produktionen. Efter att ha fått bekräftat en 
plats där Lean-tavlan kunde sättas upp, behövdes det övervägas vad som skulle finnas på 
tavlan.  
Det som skulle finnas på tavlan var: 

• Info om Lean och SMED 
• Spagettikartor med beskrivning 
• Förslag till förbättringar under ställ 
• Förslag till förbättringar kring SMT 
• Problem under ställ 
• Ishikawadiagram med beskrivning.  

 
Att det skulle finnas information om både Lean Production och SMED var självklart eftersom 
innebörden av att ha Lean och SMED på arbetsplatsen måste förstås. Spagettikartorna som 
gjordes i analysfasen var också viktiga att ha med på tavlan för att det kan vara av intresse för 
operatörerna att se hur de rör sig i de olika arbetsuppgifterna samt att de fungerar som ett bra 
underlag i arbetet med SMED. Det infördes även 3 st olika förslagsblad för inblandade att 
fylla i eftersom syftet med tavlan var att bl.a. involvera och väcka intresse för förbättringar 
bland operatörerna. De 3 olika förslagsbladen innehöll förslag till förbättringar både under 
ställ och omkring SMT samt problem under ställ. Ishikawadiagrammet som gjordes under 
analysfasen sattes också upp på tavlan för att de inblandade runt linan skulle kunna se vad 
långa interna ställ beror på. Tanken här är att stryka de olika orsaker till problemet efterhand 
som förbättringar gjorts vid linan. Det sattes även upp ett tomt Ishikawadiagram, med bara de 
5 M som vi valt, för att t.ex. operatörerna ska kunna fylla i vad mer de tror beror på långa 
interna ställ. Se figur 6.6 för den färdiga Lean-tavlan. 
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Figur 6.6 Implementerad Lean-tavla. 
 
Ansvarig för denna tavla kommer att vara vår handledare, Michael Heldemark, eftersom han 
är produktionsledare vid ytmonteringslinan. Det kommer senare under styrfasen att göras en 
förklaring till hur involverad personal ska använda denna tavla i fortsättningen.  
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6.6 Ny layout över produktionen 
I samband med studierna över rörelsescheman med spagettidiagram uppkom även idéer om 
att lägga om layouten. Tydligen var detta ett projekt som Enics sedan tidigare hade tänkt att 
utföra. En produktionstekniker hade lagt fram ett layout-förslag som skulle underlätta 
hantering av riggning för operatörerna. Förslaget var att plockare tillsammans med personal 
från ytmonteringslinan skulle sköta riggningen och därmed spara in arbetsmoment och extra 
hantering. Eftersom detta förslag kom från Enics själva fanns det ingen större chans att 
påverka hur layouten skulle se ut. Däremot användes de spagettikartor som examensarbetarna 
arbetat fram för att kunna argumentera för att ett nytt layout-förslag skulle vara lönsamt.  
Det nya förslaget innebar även att nya arbetsinstruktioner behövdes som beskrev nya rutiner 
och arbetsmetoder. Detta gav möjligheter att ge nya förslag på förbättringar som i samband 
med den nya layouten kunde vara med och påverka till en bättre och effektivare 
ytmonteringslina. I detta avsnitt kommer endast förslag till den nya layouten att ges eftersom 
layouten inte hann bli verkställd förrän i slutskedet av detta arbete. Det ska nämnas att den 
nya layouten inte kommer ha någon större inverkan på det interna stället. 
 
6.6.1 Idéer och förslag kring den nya layouten 

Nedan följer ett antal förslag kring den nya layouten. 

Hantering av komponentrullar 
Det nya förslaget innebar att plockare tillsammans med någon från ytmonteringen skulle ta 
komponentrullar direkt från lagret och rigga dessa på en matarvagn. Genom detta försvinner 
de plockvagnar som tidigare använts för plockare och operatörer. Tidigare tog plockaren 
komponentrullar och samlade dem på en plockvagn och ställde den vid riggområdet för att en 
operatör skulle kunna plocka från vagnen och rigga i matarvagnen. Genom att denna 
hantering försvinner sparas tid, plats och extrahantering, samt att problem som kan uppstå på 
vägen minskas. Vid nedladdning kommer dock dessa plockvagnar att användas för att placera 
komponentrullar som har nedmonterats från matarvagnen. Komponentrullarna kommer sedan 
att behöva hanteras en gång till då rullarna skall sorteras från nedladdningsvagn till lager. 
Denna hantering hade kunnat underlättas om komponentrullarna hade sorterats direkt in i 
lagret. Det ger mindre hantering samtidigt som lagret uppdateras oftare och plocket får en 
större kännedom om vad som finns i lagret. De rullar som ligger på nedladdningsvagn är i en 
zon där ingen vet om att komponentrullen finns eller hur många komponenter som finns kvar 
på dem.  
 
Inventering av komponentrullar 
Operatörer har uppmärksammat att ett antal komponentrullar legat en längre tid på hyllorna på 
komponentlagret. De har även berättat att fler komponenter kommer in på lagret även om inga 
har förbrukats. Genom att minska antal komponentrullar på lager frigörs plats och underlättar 
när plockpersonal och operatörer hämtar nya rullar.  
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Bestämd plats av utrustning 
En omstrukturering i produktionen är ett perfekt tillfälle att strukturera befintlig utrustning 
och göra sig av med gammal. Likaså är det ett utmärkt tillfälle att märka ut bestående platser 
där utrustningen kan placeras. Detta ger personalen en trevligare arbetsplats, där de slipper 
leta efter utrustning när de ska användas. Produktiviteten ökar eftersom tid för att åtgärda fel 
minskas, då operatörerna vet exakt plats över de verktyg som ska användas. Ställtider 
reduceras av samma anledning.  
 
Utrustning ska placeras olika utifrån hur ofta de används. Den utrustning som används ofta 
placeras naturligt i anslutning till användningsområdet. Utrustning som används med jämna 
mellanrum kan placeras inom synbart avstånd och utrustning som används mer sällan ska 
läggas på lager eller vid bestämda platser där de inte är i vägen.  
 
På Enics handlar det om utrustning som används innan, vid och efter ställ, samt vid 
övervakning av processen. Utrustning som används vid nedladdning som t.ex. kratsverktyg, 
sax och gem ska vara placerade inom nedladdningsområdet. Sax är ett verktyg som ofta 
används runt omkring ytmonteringslinan och där de flesta operatörer har saxen på sig. Detta 
borde alla operatörer ha, så slipper de leta upp en operatör med sax när den ska användas. 
Vid riggning av matarvagnar är det främst scanner, matarvagn, matare och komponentrullar 
som är involverande. Komponentrullar har gem på sig som måste avlägsnas vid riggning och 
de kan spridas runt om hela laddningsstationen. Scannern befinner sig oftast vid någon av 
komponentmaskinerna. Vid det interna stället används utrustning som scanners, matarvagn, 
DEK-utrustning, mönsterkort, stöd, ritningar m.m. 
 
Omplacering av etikettskrivare 
En omplacering av etikettskrivaren måste ske med tanke på förbättringsförslaget som gavs i 
avsnitt 6.1.2 och genom den nya layouten få en bättre struktur av utrustning. Förslaget är att 
den nuvarande etikettskrivaren ska flyttas till etikettstationen eftersom det har föreslagits, 
genom den nya layouten, att flytta etikettstationen framför ytmonteringslinan så att operatören 
som sitter vid stationen får en bättre överblick över linan. 
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7. Styra 

Syftet med denna fas är att standardisera och säkerhetsställa om att förslagen som 
implementerats också kommer att användas i framtiden. Förslag kommer att ges på metoder 
som gör att förbättringar inte ger återfall till gamla arbetssätt. Här kommer framförallt 
förklaringar till hur Enics ska arbeta vidare med Lean-tavlan och TAK-beräkningar. 
 
7.1 Ny instruktion vid internt ställ 
Eftersom vi tycker att den nuvarande arbetsinstruktionen vid internt ställ, som används på 
Enics, inte är tillräckligt utförlig, beslutades det att ge ett förslag på en ny instruktion vid 
internt ställ. Tanken här är att använda den identifiering av vad som görs under internt ställ, 
som gjordes i avsnitt 4.7, som den nya instruktionen. Man kan ha kvar det i punktform 
eftersom arbetet inte utförs av bara en operatör utan flera och därför blir det svårt att sätta en 
siffra framför momenten för i vilken ordning de utförs. Denna nya instruktion ska framförallt 
vara nyttig för t.ex. en nyanställd operatör vid ytmonteringslinan. Genom att läsa denna 
instruktion tros det blir lättare att sätta sig in i vad som görs under det interna ställarbetet.  
 
I och med att det ska skrivas nya instruktioner och arbetssätt pga. den nya layouten, så kan 
man också samtidigt skriva nya instruktioner för det interna stället. Någon enstaka av 
punkterna i identifieringen av internt ställ i avsnitt 4.7 blir inte aktuella i den nya layouten och 
därför måste den modifieras lite. T.ex. så kan inte punkten ”placera nuvarande plockvagn i 
nedladdningsruta” finnas i instruktionen eftersom plockvagnarna inte längre ska användas till 
just det momentet. 
 
Standardisering av ställflagga 
För att arbetet med att sätta upp ställflaggan inför ställ inte ska upphöra, måste en 
standardisering införas. Eftersom detta är ett ytterligare moment som görs i det interna 
ställarbetet så föreslås det att detta moment ska läggas in i de nya instruktionerna som det 
allra första momentet som ska göras vid internt ställ.  
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7.2 Förklaring till framtida arbete med Lean-tavlan på Enics 
Här nedan följer ett antal förslag på hur arbetet med Lean-tavlan ska fortsätta. 
 

• Förnya spagettikartorna för den nya layouten 
• Informera och uppmuntra till att skriva in förbättringar 
• Bryta ner orsaker till huvudproblemet i Ishikawadiagrammet 
• Visa nya förbättringar grafiskt hur de påverkat SMT 
• Uppdatera och utöka tavlan med jämna mellanrum 

 
Förnya spagettikartorna för den nya layouten 
För att se resultat om den nya layouten har minskat onödig hantering och rörelser kan nya 
spagettikartor ritas. Att göra nya kartor över de arbetsuppgifterna som tidigare ritats och sedan 
jämföra med de gamla är ett förslag som rekommenderas. Vid varje ny omfattande förbättring 
innefattande ytmonteringslinan kan nya spagettikartor ritas. Man kan be en operatör följa 
rörelsemönstret hos en annan operatör i ungefär en halvtimme eller timme och rita in det i 
produktionskartan. 
 
Informera och uppmuntra till att skriva in förbättringar 
Tavlan kan användas som en metod att samla in förbättringsmöjligheter som operatörerna har 
uppmärksammat. Operatörerna är dem som alltid arbetar runt ytmonteringslinan och besitter 
därför den största kunskapen om vilka problem som uppstår. Känner de också att deras 
initiativ att skriva upp förbättringar ger resultat, blir de mer motiverade att komma med nya 
förslag. Här är det av stor betydelse att de förslagspapper som sitter på tavlan uppdateras allt 
eftersom nya förslag skrivs upp eller att ett befintligt förslag blir löst.  
 
Visa nya förbättringar grafiskt hur de påverkat SMT 
Genom att visa hur förbättringar har gett för resultat grafiskt som t.ex. diagram och tabeller, 
kan operatörerna enkelt se att positiva förändringar faktiskt sker omkring deras arbetsplats. 
Kanske till och med operatörernas förbättringar har gett stora synliga resultat. 
 
Bryta ner orsaker till huvudproblemet i Ishikawadiagrammet 
I Ishikawadiagrammet har orsaker till ett huvudproblem fyllts i under examensarbetet gång. 
Detta är orsaker som genererar långa interna ställtider och som redan är identifierade. Arbetet 
blir då att fortsätta med att hitta lösningar på dessa orsaker. Efter varje löst orsak ska den 
strykas ur diagrammet, lämpligen genom en röd penna så att den som är intresserad tydligt ser 
att förändring har skett. Vissa orsaker som skapar långa interna ställ går inte att bryta ner helt, 
eftersom de är en bestående arbetsuppgift vid ställ. Det går dock att minska tider runt dessa 
orsaker. 
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Uppdatera och utöka tavlan med jämna mellanrum 
Tavlan är i behov av uppdatering och förnyelser för att ingen ska tröttna på att arbeta med 
den. Ovanstående exempel är utmärkta tillfällen till att uppdatera tavlan, men för att inte 
berörd personal ska tröttna på tavlan kan nya initiativ på vad tavlan ska innehålla vara 
tvungna att införas. 
 
7.3 Formulär till TAK-beräkningar 
För att Enics ska kunna fortsätta arbeta med TAK, har ett formulär gjorts för att kunna räkna 
ut den totala utrustningseffektiviteten, se bilaga 11.13. 
Formuläret har kolumner med redan färdiga formler där användaren kan fylla i värden i 
rutorna och automatiskt få ett resultat av TAK. För att lättare kunna förstå beräkningen finns i 
formuläret ett generellt exempel av beräkningen samt detta examensarbetes egen mätning av 
TAK.  
 
I och med att dokumentet är gjort i Excel, finns det plats för att göra många beräkningar och 
jämföra det sedan med äldre beräkningar. Ljungberg (2000) skriver att ”Best-of-the-best” kan 
användas för olika beräkningar av TAK. Begreppet innebär kort och gott, enligt Ljungberg 
(2000), att man ur beräkningar för ett antal perioder tar de bästa värdena man fått på olika 
parametrar och räknar ut ett TAK-värde på dessa. Då fås ett resultat som faktiskt skulle ha 
uppnåtts om man bara hade lyckats få dessa bästa värden att inträffa samtidigt. 
 
Exempel med ”Best-of-the-best”: I tabell 7.1 har följande värden beräknats för en maskin 
under fem perioder. 
 
Tabell 7.1 Best-of-the-best av TAK.  
Period 1 2 3 4 5 
Tidsttilgänglighet 83% 80% 88% 78% 82% 
Anläggningsutbyte 69% 72% 63% 66% 61% 
Kvalitetsutbyte 96% 97% 97% 99% 98% 
TAK 55% 56% 54% 51% 49% 
Best-of-the-best av TAK: 88% * 72% * 99% = 63 %     
 
Som nämnts tidigare i arbetet, så räknar Enics på en utnyttjandegrad där alla stilleståndstider 
inte tas med i beräkningen. Genom att informera angående TAK ska förhoppningsvis Enics i 
framtiden ta med alla stilleståndstider i beräkningarna och inte bara ta med stopp som är 
längre än 60 min. 
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8. Resultat 

Här kommer en presentation av resultaten för detta examensarbete. 
 
Förslag som implementerats i detta arbete är: 

• Införa synlig signal som indikerar ställ 
• Införa checklistor inför ställ  

 
Framförallt har förslaget med ställflaggan visat ett väldigt positivt resultat medan någon större 
uppföljning av checklistan inte kunnats göra pga. tidsbrist. 
 
Dessutom har en Lean-tavla implementerats för att Enics ska kunna fortsätta arbetet med Lean 
Production. Denna tavla syftar till det ena av våra mål där vi ville ta fram ett tillräckligt bra 
underlag för att arbeta vidare med t.ex. SMED på Enics. 
 
Enics har en annan tavla i närheten av ytmonteringslinan där olika resultat presenteras för 
t.ex. ställtider och genomförda förbättringar. Där förbättringsarbete presenteras på tavlan, 
utgör detta examensarbetets förslag majoriteten av vad som skett på Enics under de senaste 
veckorna. Bland de aktiviteter som är på gång eller som har verkställts, kan utläsas i tabell 
8.1. 
 
Tabell 8.1 Aktivitetsplan på Enics. 

Aktivitetsplan 
Start Datum Problemläge Åtgärd Ref. Ansv. Planerad 

färdigdatum PDCA 

2009-02-19 Implementera lean 
tänkande. 

    MH Q1 2009   

2009-03-16 Arbeta med Top 5 
problemställ. 

Dokumentera i 
Ytplan. starta S. 
Förbättringar 

  MH Q2 2009   

2009-03-19 Programmering 
långt från AOI:n. 

Personal utflyttad   MH Q2 2009   

2009-04-20 Ställflagga     MH Q2 2009   

2009-05-15 Ny Layout     MH Q2 2009   

 
Samtliga av de fetstilta problemlägena har detta examensarbete varit inblandat i. Tre av 
problemlägena har framkommit till största del genom detta arbete medan förslaget med ”Ny 
layout” kom från operatörerna men implementerades till viss del med hjälp av våra analyser, 
framförallt spagettidiagrammen. Resultatet av en större implementering av Lean på Enics 
anses vara lyckat och dessutom har en hel del problem under ställ och förslag till dessa lagts 
fram under arbetet. Införandet av ställflaggan gav också ett positivt resultat då operatörernas 
uppmärksamhet vid ställ har ökat. 
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Enics för in, per automatik, tider över intern ställtid och presenterar detta i ett diagram som 
sätts upp på tavlan där också ovanstående aktivitetsplan finns. Ur diagrammet, se figur 8.1, 
kan utläsas att en viss trend kan tydas att ställtiderna har sänkts något. Det lodräta sträcket i 
diagrammet indikerar att förbättringsförslag började införas från och med v.15 och framåt. 
Men en längre uppföljning hade krävts för att statistiskt säkerhetsställa något resultat om att 
detta arbete haft en stor inverkan på ställtiden. 
 
 
    
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figur 8.1 Ställtider per vecka vid SMT. 
 
Någon större uppföljning av den totala utrustningseffektiviteten, med målet att höja 5-10 
procentenheter vid en typorder, har inte genomförts pga. tidsbrist. Men däremot har en total 
utrustningseffektivitet identifierats, som var ett av målen, vid en typorder som visade ett 
normalt resultat om man jämför med andra svenska företag. Det har även påpekats för Enics 
att det ger en mer rättvis bild genom att räkna ut den totala utrustningseffektiviteten (TAK) 
för anläggningen, istället för bara tidstillgängligheten, i och med att den beräkningen tar 
hänsyn till mycket mer än bara stilleståndsförluster. Med hjälp av formuläret till beräkning av 
TAK, hoppas examensarbetarna att Enics ska ta till sig detta. 
 
Detta examensarbete ses som mycket lyckat med tanke på resultaten som ska ge Enics i 
Malmö en stor hjälp på vägen i arbetet med att införa Lean Production. Vistelsen på Enics har 
bemöts på ett positivt sätt från operatörer och personal. Enics har tagit till sig ett flertal av 
förslagen som tagits fram under detta arbete och användningen av förslagen ses som ett 
fortsatt arbete med Lean Production och framförallt med SMED och TAK. 
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9. Slutsatser 

I detta kapitel dras slutsatser från analys och resultat i arbetet. 
 
9.1 TAK 
Beslutet att införa TAK på Enics grundade sig i hur de mäter sin utnyttjandegrad. Eftersom de 
bara räknar tidstillgängligheten (T) och dessutom inte inkluderar stilleståndstid mindre än 60 
min, ansågs det att de inte får en rättvis bild av anläggningens effektivitet. Det som menas här 
är att det är väldigt viktigt att ta med alla aspekter i hur man mäter sin anläggnings 
utrustningseffektivitet. När det gäller t.ex. stilleståndstiden så måste alla tider för stopp 
inkluderas, annars skadar det bara företaget själv. Viktigt är också att som nämnts tänka på 
andra aspekter, såsom kvalitén på det som tillverkas. I och med att man räknar på ett 
kvalitetsutbyte i TAK så kan det beräknas hur väl företaget ligger till i just det avseendet. En 
beräkning av den totala utrustningseffektiviteten (TAK) hoppas ge mer fördelar för Enics 
eftersom de då lättare kan se var i anläggningen resurserna inte utnyttjas tillräckligt. 
 
9.2 SMED 
Arbetet med SMED på Enics har gett upphov till många synpunkter och tankar. Det är t.ex. 
mycket viktigt att analysera sådant ställarbete som kan göras om från internt till externt. För 
att kunna reducera ställtiderna måste sådant internt ställarbete, som förberedning av brickor 
eller att söka efter rätt program till nästa order, som kan göras om till externt genomföras. 
Eftersom t.ex. föreberedning av brickor upptar ett stort moment vid internt ställ, måste en del 
av denna hantering göras om till externt så att den interna ställtiden minskas.  
 
För att reducera den interna ställtiden, tror examensarbetarna, att införandet av checklistor är 
av väldigt stor vikt. Checklistan ska användas under det externa ställarbetet då listan ska gås 
igenom för att förbereda till det interna ställarbetet. Den interna ställtiden ska då reduceras 
genom att t.ex. ta fram alla verktyg som behövs eller kontrollera att alla matarvagnar är 
färdigriggade inför det interna ställarbetet. 
 
Ett annat förslag som sänker ställtider är att genomföra en kartläggning av olika operatörers 
rörelsescheman och sedan göra spagettidiagram av rörelsemönstren. På detta sätt kan man se 
flera onödiga rörelser som operatörerna gör. Möjligtvis kan man genom diagrammen göra 
olika omplaceringar av utrustning så att operatörerna får en närmre väg och därmed möjligtvis 
sänka tid i både det interna såsom det externa ställarbetet. 
 
Att identifiera nya problem som uppkommer under ställ är också viktigt att arbeta med för att 
kunna genomföra förbättringar vid ställ. Om företag inte vet vad som orsakar onödigt långa 
interna ställ så kan inte mycket förbättras. Förbättringar bör sedan efterhand genomföras för 
att minska problemen som uppkommer under ställ. Lean-tavlan kan användas för att skriva in 
problem som förekommer under ställ. 
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Arbetet har också varit inne på att investeringar i maskiner kan göras för att sänka ställtiderna 
men det har inte arbetats fram tillräckligt med underlag för att genomföra dessa investeringar 
då arbetet främst riktat sig in på billigare alternativ såsom organisatoriska förbättringar och 
ändrade arbetssätt under ställarbetet. 
 
I och med den nya layouten som ska införas, så ska det också göras t.ex. nya instruktioner. 
Efter att denna förändring av layout skett, ska också varje utrustning ha sin rätta plats i 
fortsättningen. Att ha rätt verktyg på rätt plats påverkar ställarbetet mycket i positiv 
bemärkelse då operatörerna inte behöver leta efter verktyg och gå onödiga sträckor. Ett 
involverande av operatörerna bör ske i detta arbete eftersom det är dem som använder 
utrustningen.  
 
9.3 Framtida arbete 
Detta examensarbete har i mångt och mycket fungerat på det sättet att Enics i framtiden ska 
kunna arbeta vidare med Lean Production och framförallt SMED och TAK. Mycket är upp till 
Enics om de vill fortsätta att implementera Lean Production i flera avdelningar på företaget 
och detta arbete kommer förhoppningsvis att uppmuntra till det.  
 
När det gäller vissa av förslagen så måste främst en uppföljning av checklistan ske snarast och 
dessutom märka ut rätt plats för rätt verktyg så att operatörerna bättre vet var utrustningen 
finns. Viktigt är också att kolla på förslagen som getts i detta arbete angående den nya 
layouten vid ytmonteringslinan. Dessa förslag kan möjligtvis hjälpa till att arbetet runt den 
nya layouten förbättras ytterligare. Övriga förslag som har getts i detta arbete är av stor 
betydelse för att få en bättre och effektivare ytmonteringslina. 
 
Ansvaret av Lean-tavlan har överlämnats åt Michael Heldemark, handledare för detta arbete, 
och förhoppningen är att han och Enics även i framtiden kommer att använda denna tavla. Det 
som finns på tavlan är t.ex. olika viktiga aspekter för att Enics i framtiden ska kunna fortsätta 
att sänka ställtiderna. Det krävs även i framtiden noggranna analyser, likt de som gjorts i detta 
arbete, för att sänka den interna ställtiden. Med det menas att Enics måste t.ex. uppdatera 
spagettidiagrammen eller Ishikawadiagrammet som finns på tavlan och att dessutom byta ut 
de förslagsblad som också finns uppsatta på tavlan. Mer förslag till framtida arbete med  
Lean-tavlan finns att se i avsnitt 7.2. 
 
För att i framtiden kunna genomföra fullständiga beräkningar av TAK har, som nämnts, ett 
formulär tagits fram så att Enics kan räkna ut den totala utrustningseffektiviteten. 
Tillsammans med detta formulär och övriga nödvändiga datafiler till t.ex. Lean-tavlan, har 
därför dessa filer lämnats över till Enics för att uppdatera dessa och arbeta vidare med i 
framtiden.   
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11. Bilagor 

11.1 Data Collection Plan 
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11.2 Problem omkring ytmonteringslinan 
 

• Problem: För omständlig väg att byta t.ex. etiketter. Förslag på lösning: Förvaring av 
etiketter och gummiband m.m. på ett närmre ställe. Exempel att lägga det på översta 
hyllan vid maskin X2-3. 
 

• Problem: Långa stopp vid byte av brickor pga. att komponenter ligger fel i brickorna 
och måste bytas för hand. Förslag på lösning: Måste beställas på ett sådant sätt att de 
ligger rätt från början. Kanske inköps ansvar? Alternativt kan man ha förberett och 
placerat komponenter på rätt plats innan körning av batchen. 
 

• Problem: Operatörerna får ibland komponenter i en påse och de vet inte riktigt vad de 
ska göra med dem.  

 
• Problem: Stopp pga. att komponenter på rullarna tar slut. Förslag på lösning: Få fram 

större rullar så att fler komponenter får plats. Det finns en lista ute vid maskinen där 
önskemål finns på vissa komponenter som körs ofta. Större komponentrullar minskar 
förhoppningsvis antalet stopp pga. att fler komponenter finns tillgängliga utan att 
maskinen stoppar. 

 
• Problem: Vid omställning och stopp kan den operatören vid AOI:n inte gå ifrån och 

hjälpa de andra för att den stationen ofta är en flaskhals och många kretskort står i kö 
för granskning. 

 
• Problem: För lite operatörer närvarande vid ställ. Förslag på lösning: Ljus- eller 

ljudsignal t.ex. en lampa som indikerar att det är omställning för att få personer från 
andra arbetsstationer. 

 
• Problem: Brickor räcker inte hela batchen. Förslag på lösning: Överföra komponenter 

från bricka till rulle. Fastställ vilka komponenter som maskinmässigt går att överföra. 
 

• Problem: Vid sista kortet i en order så har maskinen slängt för många komponenter 
vilket leder till att komponenter saknas när sista kortet skall köras och måste därför 
handmonteras. Tidskrävande. 
 

• Problem: Gammalt program i DEK gör att omställningen tar extra lång tid.  
 

• Problem: CAM/Alot används inte och tar upp onödig plats, ökar ledtiden samt skickar 
ibland in fler än ett kort i X2-1. Förslag på lösning: Ta bort den även om det kräver en 
investering. 

 
• Problem: Tidigare skift har riggat vissa matarvagnar men inte meddelat detta till 

pågående skift.  
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• Problem: Mönsterkorten har för stora mellanrum (hål) mellan kretskorten. Detta 
kräver extra jobb genom att man måste tejpa mellanrummen för att röntgen ska kunna 
godkänna dem. Förslag på lösning: Beställ mönsterkort med mindre mellanrum. 

 
• Problem: Onödiga rullar på lager, kan bero på dålig kommunikation mellan DC-lager 

och inköp. Förslag på lösning: Kanban-system för komponentrullar. 
 

• Problem: Operatörer måste leta efter scanner vid maskinstopp. Förslag på lösning: 
Placera de två scanners vid en bestämd plats vid maskinerna. 

 
• Problem: Rätt verktyg på rätt plats. Det har förekommit flera exempel på letande av 

verktyg. Förslag på lösning: Införa 5S som står för att sortera, strukturera, städa, 
standardisera och se till. 

 
• Problem: Vid påklistring av etiketter på mönsterkort, måste operatören skriva ut nya 

etiketter och hämta dem vid en skrivare på setupcenter. Förslag på lösning: Placera 
skrivaren för etiketter vid etikettstationen. 

 
• Problem: Vid ensam operatör som sköter komponentmaskinerna, så kan det ibland ta 

onödigt lång tid innan de uppmärksammat stopp. Förslag på lösning: Införa en sorts 
röd lampa som blinkar eller att införa en ljudsignal vid stopp. 
 

• Problem: Långa ställ kan bero på att underhållet av maskin inte är tillräckligt bra. 
Förslag på lösning: Operatörer tillsammans med underhållspersonal måste komma 
överens om hur mycket tid som behövs läggas på service och dessutom vad som ska 
göras under service. 

 
• Problem: Etiketter behöver sättas på mitt under stället vilket ger ett onödigt långt ställ. 

Förslag på lösning: Investera i antingen en sorts etikettmaskin eller att man tillfälligt 
kan få in personal. 
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11.3 Produktionskarta över SMT 
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11.4 Ställtidsformulär 
 

Ställtidsformulär Internt ställarbete 
    

Op Beskrivning Tid (min,sek) Iakttagelser 

1 
Manuell omställning av banbredd i 
kortmatare     

2 
Omställning av DEK:en samt laddar 
första kortet på nästa batch 

    

3 
Manuell omställning av banbredd i 
CAM/Alot     

4 
Byte av matarvagnar i X2-1, X2-2 och       
X2-3 

    

5 
Manuell omställning av bryggan mellan        
X2-2 och X2-3 

    

6 
Sortering och byte av brickor vid X2-3 

    

7 
Manuell omställning av banbredd i 
kontrollstation 

    

8 
Kontroll av första kortet i kontrollstation 

    

9 
Manuell omställning av banbredd innan 
och efter AOI 

    

        
  Övriga moment som kan behöva 

mätas:     
  Sätter i stöd i maskinerna vid behov 

    
  Tömning av spillkoppar och 

dammsugning av nozzlegarage 
    

  Städa bord under conveyors samt sopa 
under maskinerna 

    
  Scannar matarvagnar vid behov 

    
  

      
  

     
  

      
  Totalt     
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11.5 Spagettidiagram över ett internt ställ 
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11.6 Spagettidiagram över riggning 
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11.7 Spagettidiagram över nedladdning 
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11.8 Spagettidiagram vid övervakning av linan 
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11.9 Spagettidiagram över riggning och nedladdning 
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11.10 Ishikawadiagram 
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11.11 Checklista inför ställ 

Att göra 

DEK 
□ Kontrollera om kort är blyfria eller inte 

□ Eventuellt byt pasta. 
□ Kontrollera mängden pasta i lodpistol och ev. byt patron. 
□ Kontrollera så att pasta kommer ut ur munstycke, om inte justera munstycket. 
□ Ta fram rätt stencil till ram. 
□ Placera stencilen i ramen och sug åt den med tryckluft. Flytta plåten till bordet vid 

DEK. 
□ Om byte av raklar behövs, så ta reda på vilken typ av rakel som ska användas. 
□ Kontrollera program i flexflow. 

□ Om gammalt program, mät in mått på mönsterkortet. 
□ Verktyg och material tillgängliga och funktionsdugliga 

□ Spatlar 
□ Servetter 
□ Handskar 
□ Burk med pasta 
□ Linjal 
□ Tång 

□ Kontrollera att mönsterkort med etiketter finns tillgängligt. 
 
Komponentmaskiner 

□ Matarvagnar färdigriggade och placerade i inruta 
□ Samtliga brickor framtagna enligt rigglista och sorterade på brickhylla 
□ Leta fram rätt program 
□ Verktyg och material tillgängliga och funktionsdugliga 

□ Scanner 
 
Kontrollstation 

□ Hämta mapp över ritning på kretskort och ersätt den med föregående mapp. 
 
Övrigt  

□ Kontrollera att ingen onödig utrustning är i vägen inom ställområdet, t.ex. stolar eller 
splicevagn. 

□ Placera nuvarande plockvagn i nedladdningsruta och gör plats för kommande 
plockvagn. 
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11.12 Jämförande spagettidiagram över internt ställ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 11.1 Internt ställ innan ställflagga                               Figur 11.2 Internt ställ efter ställflagga
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11.13 Formulär till beräkning av TAK 
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11.14 Ordlista 
AOI = Automatic Optical Inspection, automatisk avsynare som kontrollerar komponenternas 
placering på kretskortet. 
 
Batch = Olika volymer av kretskort som ska produceras. 
 
CAM/Alot = Maskin som lägger ett lager med lim över mönsterkort. 
 
DC-lager = Ett lagersystem för komponentrullar där rullar lagras på höjden och hissas upp 
och ner genom att knappa in önskat hyllplan. 
 
DEK = Maskin som genom en stencil trycker lodpasta på mönsterkortet. 
 
Extern ställtid = Omställningstid då ställarbete utförs under maskinernas drift. 
 
Intern ställtid = Omställningstid då maskinerna står stilla utan att producera. Intern ställtid 
förkortas ofta bara för ställ. 
 
Lodpasta = En sorts pasta som tillsammans med värme, fäster komponenterna på 
mönsterkortet. 
 
Mönsterkort = Utgör basen av kretskorten där komponenter monteras på. På ett mönsterkort 
kan det finnas plats för flera kretskort och levereras efter hur kretskorten skall ha för 
utformning. 
 
Nozzle = Plast- eller keramikkopp som suger till sig komponenter i komponentmaskinerna. 
 
Order = Samma betydelse som batch. 
 
SMED = Single Minute Exchange of Die, ett strukturerat arbetssätt vid ställtidsreducering. 
 
SMT = Benämning på ytmonteringslinan. 
 
TAK = Maskinens, utrustningens eller anläggningens totala utrustningseffektivitet. Resulterar 
till produkten av ett mått på Tidstillgänglighet, Anläggningsutbyte och Kvalitetsutbyte. 
 
X2-1 = Komponentmaskin som plockar komponenter från komponentrullarna och placerar 
dessa på mönsterkorten. 
 
X2-2 = Komponentmaskin, fungerar som X2-1. 
 
X2-3 = Komponentmaskin som plockar komponenter från komponentrullar och brickor och 
placerar dessa på mönsterkorten. 
 
Ytmontering = En process där komponenter placeras ytligt på ett mönsterkort och som sedan 
löds fast i ugn och blir färdiga kretskort. 
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