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Förord 

Detta examensarbete har utförts som en avslutande del i vår Högskoleingenjörsutbildning 
inom Industriell Ekonomi vid Högskolan i Gävle. 

Arbetet har utförts på ett tillverkande industriföretag som på grund av sekretess inte vill 
annonsera med företagsnamnet. Vi vill ändå rikta ett stort tack till alla inblandade under 
arbetets gång och tacka för det fina bemötandet. Ett extra tack vill vi ge till vår handledare 
på företaget som under arbetet har givit oss bra stöd och där vi tillsammans skapade 
intressanta och givande diskussioner. 

Ett stort tack till vår handledare Abid Muhammad som under arbetets gång har funnits till 
hands och hjälpt oss att driva arbetet med studien framåt. Tack även till vår examinator 
Stefan Eriksson som har varit med och stöttat oss. 

Sist men inte minst vill vi tacka de familjemedlemmar som stöttat oss under denna 
examensperiod. 
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Abstract 

In recent years major changes have been made to the market, especially in 
the manufacturing industry. Flexibility characterizes one of the demands of many of 
today's customers and means the ability to produce customized products in smaller 
quantities than before. This places higher demands on manufacturing companies where 
short set-up times are an important factor in successfully meeting the new requirements. 
The purpose is therefore to investigate the causes of long set-up times of a 
manufacturing company and to review what can be done to reduce them. 	  

The study has fulfilled its purpose by conducting a case study on the company where the 
changeover processes were investigated through observations and interviews and through 
a literature study in the areas considered relevant. 	  

The well-established SMED-method, which is considered to have major positive effects of 
changeovers, has also been shown in this study as a useful method to obtain reduced set-up 
times. This method can be advantageously supplemented with methods and tools like 
5S, spagetti diagrams and value-flow analysis to create additional prerequisites for 
successful work with set-up time reduction. The study has also found two critical success 
factors to reduce set-up times. The first is to relocate internal activities to external and the 
other is to involve the operators who work with the changeover processes on a daily basis. 	  

Based on the analysis carried out in the study, a general working method has been  
developed for work with set-up time reduction. The improvement proposals given to the 
case company should be implemented step by step and then evaluated.  
Further studies are required to see if the working method is applicable to other 
companies. 

Keywords: set-up times, SMED, set work, 5S	  
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Sammanfattning 

De senaste åren har det skett stora förändringar på marknaden, inte minst inom 
tillverkningsindustrin. Flexibilitet kännetecknar ett av de krav som många av dagens 
kunder ställer och innebär förmågan att kunna producera kundanpassade produkter i 
mindre kvantiteter än förr. Detta ställer högre krav på tillverkande företag där kort ställtid 
är en viktig faktor för att lyckas leva upp till de nya kraven. Syftet med denna studie är 
således att undersöka orsakerna till långa ställtider hos ett tillverkande industriföretag 
och se vad som kan göras för att reducera dessa. 	  

Studien har uppfyllt sitt syfte genom att en fallstudie har genomförts på företaget där 
omställningsprocesserna undersökts via observationer och intervjuer samt genom en 
litteraturstudie inom de områden som ansetts relevanta. 	  

Den väl utbredda SMED-metoden, som anses ha stora positiva effekter i arbete med 
ställtidsreducering, har även i denna studie kunnat styrkas som en användbar metod. 
Metoden kan med fördel kompletteras med andra metoder/verktyg som 5S, 
spagettidiagram och värdeflödesanalys för att skapa ytterligare förutsättningar för ett 
lyckat arbete med ställtidsreducering. Studien har även påträffat två kritiska 
framgångsfaktorer för att reducera ställtider. Den första är att flytta ut de inre 
aktiviteterna till yttre och den andra är att involvera operatörerna som dagligen arbetar 
med omställningsprocesserna.  	  

Utifrån den analys som genomförts i studien har en generell arbetsmetod tagits fram för 
arbete med ställtidsreducering. De förbättringsförslag som ges till fallföretaget bör 
implementeras stegvis och därefter utvärderas. Vidare studier behövs för att se om den 
framtagna arbetsmetoden är applicerbar på andra företag. 

Nyckelord: Ställtid, SMED, omställningsarbete, 5S	  
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1.  Inledning 
Nedan följer studiens bakgrund, syfte, frågeställningar och avgränsning. 

1.1 Bakgrund 
 
Under det senaste årtiondet har behovet av kortare ställtider ökat i alla typer av industrier. 
Svängiga marknader med oregelbunden efterfrågan ställer höga krav på flexibilitet och 
kostnader, detta beror delvis på övergången från säljarens marknad till köparens marknad 
men också på grund av den globalisering som skett (Dreyer och Grønhaug, 
2004; Cakmakci, 2008). Marknaden ställer numera även krav på fler produktvarianter 
som alla ska vara specifikt anpassade till kunderna. Den stora utmaningen i detta ligger i 
kombinationen av fler produktvarianter samtidigt som kvantiteterna går ner och kunderna 
vill dessutom ha korta leveranstider och hög leveransprecision (Ferdousi och Ahmed, 
2009; Cakmakci, 2008). Det mest effektiva sättet att uppnå detta är att ha korta ledtider i 
produktionen. Lyckas företag inte åstadkomma korta ledtider är det endasättet som finns 
kvar att hålla lager av slutprodukter som både är stora och kostsamma (Cakmakci, 
2008). Några metoder som kan användas för att korta ner ledtiderna när det handlar om 
att optimera processerna är lean-metoderna kanban, 5S, SMED och FIFO 
(first in first out) (Dombrowski och Mielke, 2014).  	  

Flexibilitet har enligt Dreyer och Grønhaug (2004) under en längre tid varit en viktig 
parameter för företag att ta hänsyn till, framförallt för att även fortsättningsvis kunna 
behålla företagets konkurrenskraft. Förklaringarna till att det i dag råder högre konkurrens 
på marknaden är att osäkerheten har växt kraftigt, produkternas livscykler har blivit allt 
kortare och kundkraven ökar allt snabbare i takt med att konkurrensen hårdnar. Detta 
styrks även av Kliestik (2013) som menar att flexibilitet, alltså företags förmåga att snabbt 
kunna hantera förändrade kundkrav, är en stor konkurrensfördel. 

Fokus på just flexibilitet korrelerar med mindre partistorlekar. En nyckelfråga som kan 
ställas är därför: "Vilken är den minsta partistorlek som kan produceras på ett 
kostnadseffektivt sätt?". Det kan lätt påvisas att det finns ett direkt förhållande mellan 
partistorlekar och ställtider. Desto kortare ställtid, desto mindre partistorlek.  
Detta innebär att om ställtiden kan reduceras på ett effektivt sätt, desto mindre viktig blir 
den faktiska orderstorleken (Christopher, 2016; Cakmakci, 2008).   
Reducering av ställtider är enligt Allahverdi och Souroush (2006) en viktig parameter att 
fokusera på då företag producerar en mängd olika produkter i en och samma 
maskin. Dessa om- och inställningar bidrar inte bara till att det uppstår störningar i 
produktionen utan har även en negativ påverkan på det ekonomiska utfallet. 
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Den ökade globaliseringen har enligt Dreyer och Grønhaug (2004) tvingat företag att 
ändra fokus från masstillverkning till att bli mer flexibla för att på så sätt kunna tillverka 
mer kundanpassade produkter.  	  

Det är precis detta som har skett på det fallföretag som denna studie bygger på. Företaget 
har nämligen gått från att tidigare ha massproducerat sina produkter till att i dag ha en mer 
kundorderstyrd tillverkning. Detta har medfört att partistorlekarna minskat och 
produkterna har blivit mer nischade till respektive kund och användningsområde. Vid den 
tidigare strategin, där det producerades stora volymer, var ställtiderna bra i förhållande till 
produktionstiden. Mindre partistorlekar ger fler körningar per dag och 
ställer därmed högre krav på flexibilitet i produktionen, något som i nuläget begränsas av 
långa ställtider. Sedan företaget gick från massproduktion till kundorderstyrd tillverkning 
har inte någon större kartläggning eller insats gjorts för att reducera de långa ställtiderna.  

Studien förväntas kunna bidra med ökad förståelse och belysa det som anses viktigt att 
lägga fokus på vid arbete med att reducera ställtider hos tillverkande företag. I övrigt har 
det varit svårt att hittat någon befintlig arbetsmetod för ställtidsreducering förutom den 
väl utbredda SMED-metoden, grundad av Shigeo Shingo. Med det i beaktande hoppas 
studien även kunna bidra med en kompletterande generell arbetsmetod vid 
ställtidsreducering.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka orsaker bakom långa ställtider vid en fleroperationsmaskin samt 
hur dessa kan reduceras. 

1.3 Frågeställningar 

Teoretiska frågeställningar 

•   Vilka metoder finns för att minska ställtider?  

•   Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att kunna reducera ställtider?  

•   Hur kan en arbetsmetodik se ut vid arbete med ställtidsreducering? 

Praktiska frågeställningar 

•   Vad föranleder dagens ställtider hos fallföretaget vid den för arbetet valda 
maskinen? 

•   På vilka sätt skulle ställtiderna kunna reduceras på fallföretaget? 

  



 

 3 

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till att endast undersöka en maskin på företaget, maskin X, som är en 
fleroperationsmaskin. Denna maskin är den nyaste i maskinparken och är därför intressant 
för företaget att undersöka med avseende på kommande maskininvesteringar med snarlika 
omställningsprocesser 
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2.  Metod 
Nedan presenteras den metodik som har använts för studien, avslutningsvis redovisas även studiens  
kvalité.   

2.1 Vetenskapligt angreppssätt 

Vid användandet av det vetenskapliga angreppssättet abduktion kan logiska slutsatser och 
utveckling av teorier göras. Abduktion anses nämligen inte bidra till samma sorts 
begränsningar som ett induktivt eller ett deduktivt angreppssätt gör. Ett induktivt 
angreppssätt kan kritiseras då det är svårt att avgöra hur stor mängd empiriskdata som 
behövs för att möjliggöra en konkret teoriformulering medans ett deduktivt angreppssätt 
är problematiskt då det kan vara svårt att finna de rätta teorierna för att testa de hypoteser 
som har valts ut och som ska testas (Bryman och Bell, 2017). Det abduktiva angreppsättet 
är istället en kombination av det induktiva och deduktiva synsättet och används då forskare 
vill samla in teori och empiri växelvis. Det skapar även fördelar som att tillvägagångssättet 
inte blir lika strikt vid abduktion som vid induktion och deduktion (Patel och Davidson, 
2003).   

I denna studie valdes angreppssättet abduktion då det var fördelaktigt för studiens 
genomförande att kunna pendla mellan insamling av relevant litteratur i form av teorier 
och metoder samtidigt som insamlingen av data till nulägesbeskrivningen skedde. Detta 
gjorde det även möjligt att anpassa litteraturinsamlingen till det som framkom under 
observationerna och intervjuerna.  

2.2 Fallstudie  

Att använda en fallstudie som forskningsdesign menar Bryman (2011) innebär att 
forskaren har ett specifikt intresse för det fall som ligger till grund för studien. Genom att 
undersöka det specifika fallet vill forskare studera en specifik miljö eller en situation som 
uppstår. I fallstudier tillämpas oftast både kvantitativa och kvalitativa metoder där 
de kvantitativa metoderna fokuserar på att med siffror och mätmetoder fastställa olika 
typer av fenomen medans det i en kvantitativ undersökning är forskarens intresse som styr 
den strukturerade undersökningen. Vidare så medverkar oftast inte forskaren själv i en 
kvantitativ studie och beskrivs ofta ge en mer statistisk bild av den verklighet som ska 
påvisas då det ofta handlar om relationer mellan olika variabler. I en kvalitativ studie ligger 
dock fokus på det som sägs och beskrivs med hjälp av ord, där det som uppfattas som 
viktigt och betydelsefullt från deltagarna även är utgångspunkten för studien. 
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Forskare i en kvalitativ studie arbetar ofta i samråd och i närhet av de personer som har 
valts ut för studien och detta görs för att bilda sig en så klar och rättvis uppfattning om 
situationen som möjligt. En kvalitativ forskning anpassas efter den utveckling som sker 
under studien och har oftast fokus på de beteenden och sociala situationer som uppstår 
(ibid). 

I detta arbete passade därför en fallstudie som forskningsdesign då det fanns ett 
intresse från oss författare men även från fallföretagets sida att undersöka det för studien 
valda forskningsområdet. Emellertid fanns det även ett intresse av att undersöka nuläget 
med hjälp av mätbara metoder samtidigt som det även var viktigt att samla in information 
via intervjuer och dialoger med de medverkande deltagarna. Detta innebär att det lämpar 
sig att använda både kvantitativa och kvalitativa metoder i fallstudier och det är precis vad 
som gjorts i denna studie.  

2.3 Primär- och sekundärdatainsamling	  	  

Primärdata är ett samlingsnamn som enligt Murray och Hughes (2008) indikerar att den 
data som samlats in kommer från originaldokument eller direkt ifrån upphovsmän. 
Primärdata kan enligt Walliman (2011) samlas in via mätningar, observationer, 
utfrågningar så som intervjuer eller då insamling av data sker via deltagande. Utan 
primärdata är det svårt att förstå annat än de enklast uppstående fenomenen och gör det 
därmed svårt att förmedla tillförlitliga fakta. 	  

Sekundärdata är det motsatta till primärdata, alltså material som inte kommer från 
primärkällor. Sekundärdata menar Murray och Hughes (2008) ofta baseras på primärdata 
då sekundärdata nämligen består av information som har citerats eller blivit översatt 
utifrån primära källor. Data som kommer från sekundära källor är till exempel innehållet i 
textböcker, historieböcker, uppslagsböcker och vetenskapliga artiklar, där innehållet oftast 
är sammanställt material från tidigare forskning eller studier.  	  

I detta arbete utgörs innehållet av både primär- och sekundärdata. Den primärdata som 
redovisas är utifrån de intervjuer och observationer som har gjorts på fallföretaget. Under 
arbetet har även data från fallföretagets affärssystem använts och analyserats. Den 
sekundära data som samlats in och som i största grad utgör inledningen och 
litteraturöversikten är i form av vetenskapliga artiklar, kurslitteratur och annan litteratur 
som har varit relevant för de ämnena som valts.  
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2.4 Val av datainsamling 	  

2.4.1 Observationer  

Observationerna har dels genomförts på ett ostrukturerat sätt vilket enligt Bryman (2011) 
innebär att det inte används något observationsschema för att samla in uppgifter på hur 
olika personer beter sig. Syftet med ostrukturerade observationer är istället att på ett 
mer detaljerat sätt samla in information. Dessa observationer gjordes inledningsvis i 
studien och kombinerades även med semistrukturerade intervjuer för att på bra sätt få 
en övergripande bild över nuläget.   

Längre in i studien genomfördes det strukturerade observationerna som i huvudsak 
utgör den största delen av nulägesanalysen och som genererades i de observationsprotokoll 
som presenteras i Bilaga 1 och 2. Vid strukturerade observationer menar Bryman (2011) 
att en viss teknik används av observatören. Observationen genomförs inom i förväg fasta 
ramar och regler, där reglerna handlar om vad observatören ska fokusera på och på vilket 
sätt observationen ska dokumenteras. Nulägesbeskrivningen bygger till stora delar på 
videofilmat material. Detta material har sedan granskats och analyserats flera gånger för att 
få en sådan rättvis bild av nuläget som möjligt. 	  

2.4.2 Intervjuer  

Bryman (2011) menar att intervjuer är en bra metod att använda sig av när det handlar om 
att få fram information om personers olika uppfattningar, åsikter eller värderingar. Det 
finns ett flertal olika intervjudesigner som används beroende på den forskning som ska 
bedrivas. Vid en kvalitativ forskning lämpar sig de intervjumodeller som anses vara flexibla 
och där återfinns både de ostrukturerade intervjuerna och de semistrukturerade 
intervjuerna.  	  

Ostrukturerade intervjuer innebär enligt Bryman och Bell (2017) att de som ska hålla 
intervjun har vissa områden som ska beröras, dock finns det inga klara intervjufrågor utan 
oftast är det väldigt öppna frågor som ställs där respondenten har möjlighet att associera 
och svara fritt kring de frågor som ställs. Den form av intervju som har lite fastare agenda 
är den semistrukturerade intervju som innebär att forskaren använder sig av en form av 
guide där ett antal specifika teman berörs. Intervjupersonerna har dock en stor möjlighet 
att utforma svaren på egen hand, även följdfrågor utifrån de svar som intervjupersonen 
gett kan ställas av intervjuaren som anknyter till området (ibid). 	  
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Intervjuer har gjorts med de tre operatörerna som dagligen arbetar vid den maskin som 
studerats. Dessa intervjuer gjordes för att få fram deras syn på omställningsarbetet men 
också för att författarna skulle få en övergripande bild av den nuvarande processen. 
Intervjuer har skett via en framtagen intervjumall som går att se i Bilaga 3. Denna 
intervjumall har använts som stöd men öppna frågor har även ställts löpande i samband 
med de observationer som gjorts. Med operatörerna gjordes både ostrukturerade och 
semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna som gjorts med produktionsteknikerna var 
däremot av det mer semistrukturerade slaget, går att se i Bilaga 5, där mer specifika frågor 
lyftes upp för att kunna få svar på det som söktes.  

2.4.3 Litteraturinsamling 	  

Att genomföra en litteraturinsamling är enligt Murray och Hughes (2008) en viktig del för 
att skapa en struktur och ett ramverk för den studie som genomförs. Den insamlade 
litteraturen skapar förutsättning för att summera och kritiskt granska den 
sammanhängande information som genereras i studien. 	  

Den litteraturinsamling som gjorts har inneburit att information har hämtats från 
vetenskapliga artiklar och annan relevant litteratur inom ämnesområdet. De databaser som 
har använts har varit Science Direct, Emerald, Springer Link och Google Scholar. De 
sökord som har använts mest frekvent har varit "Set up time", "Set up time reduction", 
"Lean Management", "Changeover", "Process improvement" och "Flexibility". 	  

2.4.4 Data från affärssystemet	  

Tillgång till tidigare data för maskinens loggade ställtider och produktionstider 
erhölls från företagets affärssystem. Detta gjordes för att få en bild över hur loggade data 
sett ut men även för att kunna urskilja om det fanns några större avvikelser mellan de 
produkter som tillverkas. Data användes även för att förtydliga hur förhållandet 
mellan den loggade ställtiden och produktionstiden har sett ut under 2017.  
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2.5 Studiens kvalité 	  

2.5.1 Reliabilitet 	  

Biggam (2015) menar att reliabiliteten talar om sanningsvärdet och tillförlitligheten i 
arbetet. Vid intervjuer finns en viss risk att den intervjuade personen ger partiska svar som 
framhäver dem eller företaget på ett sätt som avviker från verkligheten. Risk finns även att 
den intervjuade personen kan svara så som denne tror att intervjuaren vill höra och därför 
kan viss information utelämnas. Reliabiliteten blir svag om intervjuer används som 
primärdata i forskning utan att det går att styrka hur, med vem och när intervjun har ägt 
rum (ibid).   	  

För att öka reliabiliteten i detta arbete har de ostrukturerade intervjuerna kompletterats 
med semistrukturerade intervjuer. Där har framtagna mallar använts för att på så sätt hålla 
intervjuerna inom de specifika områden som intervjun ska beröra.  De framtagna 
mallarna med svar finns att tillgå för att styrka reliabiliteten. Både före och efter de 
observationer som gjorts har frågor ställts angående processerna för att få en sådan rättvis 
bild av nuläget som möjligt. De två strukturerade observationerna som tas upp i arbetet 
har videofilmats och sedan noggrant analyserats.  	  

Det finns dock svagheter i studien som minskar reliabiliteten. Bland annat så hade flera 
strukturerade observationer med fördel kunnat göras där all personal som genomför 
omställningarna observerats, detta eftersom personer kan bete sig och genomföra arbetet 
på olika sätt. I de observationer som utgör följande studie har nämligen endast en 
av operatörerna utfört ställarbetet. De semistrukturerade intervjuerna hade i sin 
tur kunnat genomföras med var och en av operatörerna för att se om svaret på frågorna 
hade skiljt sig från varandra. I studien var det endast en av operatörerna som genomförde 
den semistrukturerade intervjun medans de andra har intervjuats på ett mer ostrukturerat 
sätt. 

2.5.2 Validitet  

Validitet handlar enligt Bryman och Bell (2017) om huruvida de slutsatser som kommit 
fram i studien hänger ihop eller inte. Biggam (2015) menar att det har att göra med om 
rätt mätmetod har använts för undersökningen, det kan uttryckas genom att det som varit 
avsikten med mätningen verkligen har mätts.  	  

Något som skulle kunna minska validiteten i arbetet är att de båda observerade ställen 
avslutades innan maskinen var färdigställd och klar för tillverkning och anledningen till 
detta var båda gångerna uteblivet skiftbyte.  
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I och med detta var det oklart när stället skulle påbörjas igen eftersom den anställda som 
skulle fortsätta ställarbetet hade annat att göra då hans arbete även innefattar rollen som 
verktygsmakare. Detta innebär att det inte finns något dokumenterat material om vad som 
skett under tiden från det att observationen avslutades till dess att stället avslutades. 	  

2.5.3 Generaliserbarhet  

Generaliserbarhet har att göra med om det som kommit fram i 
studien kan generaliseras, det vill säga utföras av andra, och komma fram till 
samma slutsats som den specifika undersökningen (Bryman och Bell, 2017).  	  

Det finns enligt Bryman och Bell (2017) även kritik riktat mot att använda sig av fallstudier 
som forskningsdesign, detta med fokus på fallstudier och dess generaliserbarhet och extern 
validitet. Frågan kan då ställas om hur ett enstaka fall kan vara representativt och 
hur det framkomna resultatet kan tillämpas generellt på andra fall? Just ställtidsreducering 
är komplext med avseende på att den ena maskinen oftast inte är den andra lik, dessutom 
är ofta produktionslayouterna, företagets resurser och de anställdas kunskaper 
varierande. För att öka generaliserbarheten har därför en mall gjorts, byggd på PDCA-
cykeln och SMED-metoden, som antas kunna användas även hos andra tillverkande 
företag vid ställtidsreducerande arbete.   

2.6 Etiska perspektiv 	  

Studien har under arbetsgången följt de fyra huvudkraven Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet som Vetenskapsrådet (2002) tar 
upp som forskningsetiska principer.  	  

Dessa krav är uppfyllda för studien på så vis att studien inledningsvis presenterades på 
fallföretaget med kort presentation där studiens syfte och tillvägagångssätt belystes. Vidare 
gavs information till de berörda parterna om att deltagande under observationer och 
intervjuer var under frivilliga premisser. Det har löpande skett dialoger mellan studiens 
upphovsmän och uppgiftslämnaren/deltagarna om huruvida samtycke finns för de 
uppgifter som vidare presenteras i studien. Personal som medverkat presenteras inte med 
namn utan endast med information om befattning. Detta gjordes för att bibehålla 
integriteten hos de som medverkat i studien och att sådan information kan anses vara 
konfidentiell. Vidare ska den insamlade informationen om enskilda personer under studien 
endast användas för studiens ändamål, detta innebär att information inte kommer att 
användas för kommersiellt bruk. Företaget för studien har även valt att inte publiceras 
med namn eller med uppgifter som skulle kunna härleda studien till fallföretaget. Detta 
har respekterats och därför har bland annat de videofilmade observationerna raderats så 
fort studien var avslutad.  
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2.7 Hållbarhetsperspektiv 	  

Studien har även genomförts ur ett hållbarhetsperspektiv där ekonomiska, sociala och 
miljömässiga faktorer har tagits i beaktande. Ett exempel är bland annat att de 
förbättringsförslag som framkommit i studien noga har analyserats kring dessa 
hållbarhetsfaktorer. Detta gjordes för att förslagen vid införandet inte ska innefatta några 
negativa följder ur ett ekonomiskt, socialt eller miljömässigt perspektiv. 
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3.  Litteraturöversikt 
Nedan redogörs det för olika metoder och förklaringar av relevanta begrepp som används 
i studien 

3.1 Produktionsverksamhet  	  

En framgångsrik produktionsverksamhet, där möjligheter ges för företagets produkter att 
konkurrera på marknaden, symboliseras enligt Olhager (2013) av de strategiska, taktiska 
och operativa beslut som tas av företaget. För att bli framgångsrika handlar det om att hela 
tiden förbättra de olika delarna i produktionsverksamheten som till exempel innefattar 
produktionsstrategin, produkterna eller planeringen och styrningen.  	  

En övergripande del i produktionsverksamheten är hur företaget arbetar med sin 
produktionsekonomi. Produktionsekonomi handlar om hur industriföretag hushåller med 
sina resurser och innefattar bland annat hur man på det mest effektiva sättet producerar de 
produkter företaget tillhandahåller. Ett grundläggande begrepp gällande 
produktionsekonomi är ledtid. Ledtid kan, beroende på dess sammanhang, ha olika 
betydelser men generellt uttrycks ledtid som den tid det tar då ett behov uppstår till dess 
att behovet är tillfredsställt (ibid).  	  

Ledtid kan kategoriseras i följande tre former: produktutvecklingsledtid, leveransledtid 
och genomloppstid och produktionsledtid. I den sista kategorin, produktionsledtid, ingår 
fem olika komponenter där speciellt två av dessa anses vara speciellt kapacitetskrävande, 
dessa är ställtid och bearbetningstid. En reducering av ställtiden möjliggör även en 
reducering av beläggningsgraden som i sin tur leder till lägre kapacitetsutnyttjande. Detta 
ökar bland annat företagets flexibilitet i produktionen och kan innebära stora positiva 
effekter på den totala ledtiden (ibid). Ett företags flexibilitet är enligt Kliestik (2013) en 
stor konkurrensfördel och denna flexibilitet handlar om företagens förmåga att snabbt 
hantera de föränderliga krav som kunderna numera ställer.  	  
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3.2 Ställtid  

Ställtiden är enligt Olhager (2013) den tid det tar att ställa om en maskin från tillverkning 
av en produkt till en annan. Mer precist definieras ställtid som den tid det tar för en 
maskin att producera den sista korrekta produkten i ett parti till den första korrekta 
produkten i nästa parti (ibid). Enligt Allahverdi och Soroush (2006) innebär  
ställtidskostnad den kostnad som uppstår när maskinen ställs om för att kunna producera  
nästa produkt. Olika omställningsaktiviteter kan till exempel vara att hämta verktyg, ställa 
materialet på rätt plats, lämna tillbaka verktyg, städa, ställa in olika jiggar och fixturer och 
justera in verktyg. Det finns två olika typer av omställningar: sekvensoberoende och 
sekvensberoende. Om ställtiden enbart beror på nästa produkt som ska tillverkas, oavsett 
vad som tillverkats innan, går ställtiden under kategorin sekvensoberoende. I den 
sekvensberoende omställningen påverkas däremot ställtiden av både nästa produkt och den 
tidigare tillverkade produkten. I vissa fall finns det olika produktfamiljer där ställtiden är 
kort inom produktfamiljen och lång när man byter till en annan produktfamilj. Att 
ställtider mellan olika produkter i samma familj går fortare beror oftast på att 
produktspecifikationerna inom familjen inte skiljer sig nämnvärt (ibid).  

Olhager (2013) hävdar att det finns tre positiva effekter som reducering av ställtid bidrar 
till, dessa är:  	  

Minskar beläggningsgraden 	  

Bearbetningen av olika ordrar går snabbare då omställningen från produkt till produkt 
effektiviseras, dessutom frigörs resurser som kan användas till annat. Detta leder till 
kortare led- och leveranstider genom att utnyttja förhållandet mellan kapacitetsutnyttjande 
och ledtider. Även flexibiliteten är något som förbättras, där man på ett annat sätt kan 
planera arbetet. När kapacitet frigörs ökar flexibiliteten och detta bidrar till att man på ett 
kostnadseffektivt sätt kan använda tiden till en variation i produktionen, både med 
avseende på volym och olika produkter (ibid). 	  

Minskar partistorlekarna 	  

Snabbare omställningar och kortare ledtider innebär lägre ställkostnad, vilket i sin tur 
innebär att det är möjligt att producera mindre partistorlekar utan att kostnaden blir för 
hög. Det kan också leda till ett utjämnat materialflöde och säkrare leveranser. Mindre 
partistorlekar bidrar även till bättre kvalitet och kostnadsbesparingar i form av färre 
defekta produkter om något går fel i produktionsprocessen (ibid).  	  
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Ökar produktiviteten  

Det går att köra fler order per dag vilket i sin tur gör det möjligt att tillverka flera 
produkter då tillgängligheten i maskinen ökar. Vid en ökad försäljningsvolym står 
företaget sig bättre rustade när ställtiderna är reducerade (ibid). 	  

Enligt Allahverdi och Soroush (2006) är fördelarna med kortare ställtider bland annat att 
det: minskar kostnader, ökar produktionshastigheten, reducerar ledtider, snabbare 
omställningar, ökar konkurrenskraften och lönsamheten, smidigare flöden, större 
möjligheter till varierade partistorlekar, lägre lagernivåer, sänker den lägsta tillåtna 
volymen, högre marginaler på alla orders som är över den lägsta tillåtna volymen och ökad 
kundnöjdhet (ibid).  	  

3.3 Lean  

Att arbeta med Lean innebär att identifiera och eliminera alla typer av slöseri som inte 
skapar något värde för kunden, detta genom att ständigt arbeta med förbättringar.  
Lean sägs ursprungligen komma från Japan och i synnerhet från Toyota, men redan så 
tidigt som 1920 arbetade Henry Ford med delar av det som man i dag identifierar 
som Lean. Arbetet med Lean används i störst utsträckning i tillverkande företag och kan 
även benämnas med synonymerna Lean Manufacturing, Lean Production  
och Toyota Production System (Kilpatrick, 2003).   

Lean är ett sätt att se på, leda och driva en verksamhet och handlar inte bara om att ta till 
sig olika metoder och förbättringsverktyg. Lean handlar om att utveckla och effektivisera 
processer och flöden som drivs utifrån ett kundperspektiv, där handfasta principer, 
metoder och verktyg utgör en grund för att uppnå snabba, flexibla och resurssnåla 
processer. Lean-konceptet bygger också på ett starkt fokus på att engagera 
medarbetarna, detta genom att skapa möjligheter att få känna sig delaktiga och ge 
dem möjlighet att själv ta ansvar för arbetets resultat (Sörqvist, 2013).  	  
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3.3.1 MUDA  

Muda är en term som enligt Liker (2009); Sörqvist (2013) ursprungligen kommer från 
Toyota och är en ingående del i Lean. Muda innefattar all den slöseri i tid för en process 
som inte tillför något värde för kunden. Olhager (2013) listar slöseri i produktion enligt 
följande: 	  

Överproduktion: Tillverkning sker utan att det finns någon efterfrågan eller så tillverkas 
fler detaljer än vad som efterfrågas. 	  

Väntan: Inträffar då maskiner, verktyg, material eller liknande inte är tillgängliga då det 
krävs. 	  

Onödiga transporter: Sker då produkter flyttas mellan arbetsstationer som antingen 
skulle kunna slås ihop eller i alla fall flyttas närmare varandra. 	  

Onödig lagerhållning: För att kunna möta behov så lagerhålls det produkter utöver de 
som absolut är nödvändigt. 	  

Onödiga rörelser: Uppstår då operatörer får gå och hämta material, verktyg eller för att 
hämta hjälp. Innebär också då arbete utförs med bristande rörelseekonomi. 	  

Defekter: När det under leverans eller tillverkning är fel i de arbetsinstruktioner som 
används.  	  

Onödig tillverkning: Avser tillverkning/bearbetning som sker i fel maskin eller med fel 
utrustning. Detta gäller även för vissa produkter som tillverkas med en för hög kvalitet i 
förhållande till vad kunden betalar för (ibid).   	  
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3.4 Användbar metod för ställtidsreducering 	   

3.4.1 SMED (Single Minute Exchange of Die)    

Enligt Olhager (2013) är SMED en vanlig metod för att reducera ställtider. SMED är en 
akronym för Single Minute Exchange of Die och som grundades av 
japanen Shigeo Shingo. SMED's syfte och målsättning är att varje maskinomställning ska ta 
mindre än tio minuter. Omställningar stjäl produktionstid och skall därför undvikas eller 
minskas för att produktionen inte ska tappa effektivitet och produktivitet (ibid).  I Figur 1 
visas hur stor andel av ställtiden som skulle kunna reduceras genom att flytta ut många av 
de inre aktiviteterna till yttre. 

 

Figur 1. Ställtid före och efter ett SMED-arbete. På den undre delen av bilden visas hur ställtiden reducerats 
vid omvandling från inre till yttre ställ (Olofsson, www.world-class-manufacturing.com, mars 2018).  

SMED-metoden bygger på ett antal olika processer som ska genomföras. Analysens olika 
steg tas upp nedan:  

Grundläggande steg: 	  

Det mest grundläggande i analysen är att förstå själva innebörden av SMED som metod 
och veta vad som menas med inre och yttre ställ. Vid mätning av ställtider används ett 
stoppur där varje arbetsmoment klockas och för att inte missa något steg i processen kan 
den som utför analysen med fördel filma omställningen. Det går på så sätt lättare att sedan 
gå igenom filmen flera gånger, detta för att reducera sannolikheten att missa något viktigt 
när den djupare analysen sedan sker. Det är alltså viktigt att göra en sådan noggrann 
nulägesanalys som möjligt för att på så sätt få en rättvis bild av arbetsprocessen (Shingo, 
1985). 	  
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Steg 1: Skilja på yttre och inre ställ 	  

Det första steget efter nulägesanalysen enligt Shingo (1985) är att skilja på inre och yttre 
omställning. Inre ställ kan sägas vara de aktiviteter som kräver att maskinen är avstängd 
medans yttre ställ kan göras medans maskinen fortfarande producerar. Yttre ställ görs i 
förberedande syfte för att förkorta tiden maskinen står stilla och inte producerar. Här ska 
aktiviteter klassificeras beroende på om de kan göras under tiden maskinen arbetar eller 
inte. Dessa aktiviteter kan kategoriseras med hjälp av att filma omställningen och att göra 
diagram för operatörens rörelsemönster. Nyckeln till snabba omställningar är att utföra så 
mycket som möjligt av ställtiden medan maskinen fortfarande bearbetar material. Om 
fokus ligger på att göra så mycket som möjligt av omställningen medans maskinen är i gång 
kan tiden som behövs till det inre stället, när maskinen är stoppad, reduceras med så 
mycket som 30–50% (ibid).   

Desai (2012) menar att det enklaste sättet att separera yttre och inre ställ är att ställa sig 
frågan: "är jag tvungen att stänga av maskinen för att utföra denna aktivitet?". Är svaret på 
frågan ja, går aktiviteten under kategorin inre ställ. Är svaret på frågan nej, klassas det som 
ett yttre ställ och skall därför göras under tiden maskinen är igång (ibid). 	  

Exempel på aktiviteter som kan ske vid inre och yttre ställ (ibid): 	  

Inre ställ: 	  

Ø   Maskininställningar 	  

Ø   Ta bort gamla verktyg som använts i maskinen 	  

Ø   Ställa in program i datorn 	  

Ø   Byta material 	  

Yttre ställ: 	  

Ø   Ta fram material 	  

Ø   Förbereda verktyg 	  

Ø   Lägga undan använda verktyg 	  

Efter att ha kategoriserat inre och yttre ställ var för sig påbörjas steg 2. 	  
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Steg 2: Omvandla inre aktiviteter till yttre 	  

Yttre aktiviteter görs med fördel innan själva stället börjar. Två alternativ finns för att 
uppnå detta: Antingen delar operatörerna på det yttre ansvaret eller så kan allt yttre arbete 
vid omställningarna göras av en specifik operatör. Detta kan minska slöseri genom att 
endast en operatör sköter inhämtning och iordningställande av det yttre. Efter att det yttre 
arbetet har blivit separerat är det viktigt att försöka standardisera det inre 
omställningsarbetet. Det är viktigt för operatörerna att sedan träna på det nya arbetssättet 
för att uppnå goda resultat. Ett sätt är att upprätta olika checklistor för att garantera att de 
yttre aktiviteterna har gjorts innan omställningen startar. 5S är att föredra för att skapa 
ordning och reda och ha allt material så nära maskinen som möjligt innan omställning 
(Shingo, 1985; Olhager, 2013). 
 

De aktiviteter som utförs vid varje omställning ser olika ut från maskin till maskin, men i 
detta steg är huvudsyftet att omvandla inre aktiviteter till yttre. När en omvandling sker av 
inre ställ till yttre ställ frigörs denna tid som tidigare varit låst i en speciell aktivitet.  
Standardiserade verktyg och tillverkning av olika ”jiggar” kan hjälpa till i detta steg.  
Genom att hela tiden hitta sätt att omvandla inre aktiviteter till yttre aktiviteter kommer 
ställtiden reduceras i strävan efter att nå under tio minuters omställningstid. Enligt Shingo 
(1985) innehåller detta steg två viktiga begrepp:  	  

Ø   Titta på processerna igen för att se om några av aktiviteterna felaktigt antas vara 

inre. 	  

Ø   Hitta sätt att konvertera dessa inre aktiviteter till yttre (Shingo, 1985). 	  

Steg 3: Effektivisera alla arbetsmoment under omställningen 	  

Shingo (1985) menar att "ensiffriga" omställningsvärden kan uppnås efter konvertering av 
inre ställ till yttre ställ, men poängterar också att det i majoriteten av fallen inte går så lätt. 
I sista steget handlar det om att effektivisera de båda ställen för att uppnå detta.  
Ferradás och Salonitis (2013) hävdar att det här kan behövas investeringar i 
ställtidsreducerande utrustning som till exempel standardiserade mått och design av nya, 
effektiva verktyg för att underlätta omställningsarbetet. Detta steg är tidskrävande och det 
behövs även goda idéer. Det är nödvändigt att utvärdera fördelarna med varje idé 
noggrant för att förkasta idéer som inte skulle förbättra omställningstiden på ett betydande 
sätt.   
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3.5 Verktyg för att reducera ställtider  

3.5.1 5S  

5S är ett av de första Leanverktyg som företag väljer att implementera i sina verksamheter. 
Arbetssättet 5S införs för att förbättra processer genom att minska eller eliminera de 
slöserier som finns, städa upp på arbetsplatsen och för att förbättra de anställdas 
produktivitet. 5S består av fem olika komponenter vars syfte är att skapa en arbetsmiljö 
som präglas av ordning och reda och som dessutom bidrar till produktiviteten. De 
ingående komponenterna, översatt till svenska, är Sortera (Sort), Städa (Shine), 
Standardisera (Standardize), Systematisera (Set in Order) och Skapa vana (Sustain).  
I Figur 2 presenteras det mer ingående vad dessa komponenter innebär. Att jobba inom 
ramen för 5S ger möjlighet för företaget att upprätthålla insyn i den dagliga driften och 
bidrar till att de aktiviteter som finns flödar så lätt och effektivt som möjligt. När 5S 
appliceras tillfredställande förbättras de anställdas arbetssituation och bidrar även till ökad 
produktivitet. Genom att ta bort olika typer av slöseri kan bland annat reducering av 
ställtider och mellanlager i produktionen åstadkommas (Raid, 2011).  

Sortera (Sort)  Rensa och kasta det som inte är nödvändigt.  
Städa (Shine)  Hålla arbetsplatsen ren och förbättra det som är nödvändigt.  
Standardisera 
(Standardize)  

Dokumentera arbetsbeskrivningar, använda standardiserad utrustning 
och gör listor för vad som anses vara bästa praxis.  

Systematisera  

(Set in order)   

Märka upp utrustning och ange platsen där utrustning ska förvaras.  

Skapa vana (Sustain)  Upprätthålla satta rutiner, förbättra om det behövs och integrera 5S 
även i kulturen.  

Figur 2: De ingående komponenterna i 5S. Källa: (Raid, 2011) 

Det finns dock, enligt Mohd et al. (2010), två aspekter som företag bör ta hänsyn till när 
en effektiv implementering av 5S ska ske. Den första aspekten är relaterad till den goda 
kommunikation som bör ske mellan ledarna och medarbetarna. Där handlar det om 
kommunikation gällande vilka riktlinjer som verkligen gäller angående resurshantering 
med avseende på tid, ekonomi och material. Den andra aspekten handlar om vikten av att 
rätt och kontinuerlig utbildning måste ges till de inblandade parterna och bibehålla 
motivationen till 5S-arbetet över en längre tid. Fortgår inte utbildningen eller 
motivationen inte utvecklas när väl 5S har börjat ge resultat så kommer inte 
implementeringen på sikt att lyckas (ibid).  
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3.5.2 Spagettidiagram  

Ett spagettidiagram eller layoutflödesdiagram som är den mer utbreda 
benämningen skapar enligt Olhager (2013) en illustration av ett processflöde, där 
arbetsstationernas förhållande till varandra förtydligas. När en analys genomförs via 
spagettidiagram så skapas en tydligare bild över de transportvägar som finns mellan olika 
arbetsstationer och kontroller i produktionslokalen. Här kan en överblick fås över den 
totala transportlängden som materialet behöver förflyttas för att till sist bli en färdig 
produkt. Ibland kan dessa transporter utgöra ett väldigt komplext flöde med en hel del 
korsande vägar (ibid).  

3.5.3 Värdeflödesanalys  	  

Att genomföra en värdeflödesanalys innebär enligt Sörqvist (2013) att företaget, 
utifrån kundernas behov och förväntningar, analyserar dess processflöde systematiskt. 
Syftet är att på så sätt skapa mer förståelse för kunderna och därmed kunna bedöma om 
det arbete som utförs skapar värde eller ej för kunden. En kartläggning med hjälp av en 
värdeflödesanalys kan se på följande olika nivåer i verksamheten: global nivå, 
verksamhetsnivå, tvärfunktionell nivå och aktivitetsnivå. Aktivitetsnivån innebär att fokus 
läggs på enskilda delar i processen som studeras väldigt detaljerat (ibid).  	  

	  
När en värdeflödesanalys genomförs så är det enligt Olhager (2013) tre kategoriseringar 
som görs. Med utgångspunkt från kunden delas analysen upp i värdeskapande aktiviteter, 
icke-värdeskapande aktiviteter och nödvändiga icke-värdeskapande aktiviteter. De 
värdeskapande aktiviteterna innefattar de aktiviteter som på något sätt skapar en 
formförändring på produkten som till exempel kan innebära bearbetning 
eller montering. Alla aktiviteter som på något sätt krävs för att färdigställa produkten och 
tillför värde till slutprodukten.   
Några icke-värdeskapande aktiviteter är olika typer av transporter, lagring och 
kvalitetstester. Hit hör även alla de aktiviteter som resulterar i tidsförluster och kostnader 
utan att det i förlängningen tillför något värde till produkten eller för kunden.   
Till kategorin nödvändigt icke-värdeskapande aktiviteter hör bland annat de stödjande 
aktiviteterna så som inköp, in- och utförsel av produkten/godset och beredning. Alla de 
aktiviteter som stödjer och möjliggör de värdeskapande aktiviteterna (ibid).  	  
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3.6 Förbättringsarbete 

3.6.1 Kaizen/Ständiga förbättringar  

Det japanska begreppet Kaizen beskrivs enligt Bergman och Klefsjö (2014) som ett arbete 
då företag systematiskt jobbar för att åstadkomma ständiga förbättringar och som 
enligt Liker (2009) innebär att öka värdet i processen genom att ta bort de slöseri som 
finns oavsett vilken storlek de har. Detta görs för att uppnå målet med Lean, vilket 
innebär att allt som ökar kostnaderna och inte tillför något av värde är slöseri.  
Den japanska innebörden av ordet Kaizen symboliseras enligt Suárez-Barraza et al. 
(2011) som de problem som uppstår på arbetsplatsen och på vilket sätt medarbetarna 
väljer att ta tag i dessa. Kaizen beskrivs som en etisk kraft, där varje enskild medarbetare 
frivilligt strävar efter att lösa de problem som uppstår och bidra till ständiga förbättringar. 
Detta leder i sin tur till känslan av ökat värde för den enskilda personen till det arbete som 
utförs.  	  

Kaizen kan uttryckas i tre olika former (Suárez-Barraza et al., 2011): 	  

Kaizen management: Består av organisationens strategi, policy, mål och den 
ledningsstrategi som genomsyrar all personal på företaget och som därför anses vara den 
viktigaste formen (ibid). 	  

Gruppkaizen: Här ligger fokus på att med hjälp av team och/eller kvalitetscirklar skapa 
förbättringar för att lösa problem som uppstår dagligen (ibid). 	  

Individuell kaizen: Ett botten-upp perspektiv där det handlar om att förslag på 
förbättringar ska komma från de som jobbar på golvnivå/operativ nivå. Det är här som 
den bästa kunskapen om arbetsprocessen finns och är därmed rustade för att komma med 
de bäst lämpade lösningarna på problemen (ibid).  

3.6.2 PDCA-cykeln  

PDCA (plan, do, check, act; planera, genomföra, följa upp, standardisera och förbättra) är 
en av grundbultarna enligt Rother (2013) i arbetet med ständiga förbättringar och en 
metod att angripa problem på ett systematiskt sätt. Eftersom måltillståndet, där man vill 
vara, ofta är en gråzon och ligger långt borta kan vägen dit inte förutsägas exakt. Vägen 
mot måltillståndet handlar därför om experimentering där man bildar olika hypoteser och 
sedan testar dem via den information som man skaffat sig genom direkta observationer av 
nuläget. Finns en plan eller idé för att göra någon process bättre är det alltid fördelaktigt 
att testa –det värsta som kan hända är att man får gå tillbaka till hur processen gjorts 
förut. Metoden, eller experimentstegen, sammanfattas i den välkända PDCA-cykeln. 
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 De olika stegen i PDCA-cykeln redogörs nedan: 	  

Plan: Få en klar bild av nuläget och gör sedan en tydlig definition av vad du planerar att 
göra och vad du tror att resultatet kommer att bli. Detta kan sägas vara hypotesen.  	  

Do: Testa hypotesen i verkligheten och kör processen så som det var planerat. Gör 
noggranna observationer och dokumentationer av utfallet. 	  

Check: Analysera det faktiska resultatet av den nya processen och jämför med det 
förväntade resultatet. 	  

Act: Standardisera och stabilisera det som fungerar eller börja om med PDCA-cykeln 
igen.  	  

Korta PDCA-cykler med små förbättringar bidrar till att man mer frekvent tar små hopp 
på trappstegen, se Figur 3, upp mot måltillståndet. Små förbättringar hela tiden gör att det 
blir lättare att analysera och utvärdera istället för stora förändringar där det ibland kan vara 
svårt att sätta fingret på vad som påverkat processen i positiv eller negativ 
bemärkelse (ibid). 

 

 Figur 3: Korta PDCA-cykler för varje trappsteg mot måltillståndet. Källa: Författarna av studien 
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3.6.3 Standardiserat arbetssätt  

En viktig faktor för att säkra upp kvalitén på ett företag är fokus på standardisering och 
enligt Olhager (2013) kan detta uppnås genom utveckling av standardiserade arbetssätt. 
Med standardiserat arbetssätt menar Liker (2009) att företag på ett bra sätt hittar en balans 
mellan strikta arbetsrutiner som ändå ger de anställda möjligheten att vara kreativa. Detta 
görs för att lyckas förbättra och utveckla arbetssätten som i sin tur leder till att nå de 
uppsatta målen gällande kostnadsreducering, högre kvalité och förbättring 
av leveransprecisionen. Vidare så innebär det att företag enligt Olhager (2013) måste se 
till att de standardiserade arbetsrutinerna är pålitliga och passar såväl den personal som ska 
utföra arbetet dagligen, men också att det passar den process som det är tilltänkt för.  	  

Liker (2009) beskriver att standardiserade arbetssätt för det första innebär att de 
standarder som sätts måste vara väl specificerade så att de kan användas som vägledning 
men samtidigt så allmänna att de finns utrymme för flexibilitet. Det standardiserade 
arbetssättet måste vara utvecklat så att det passar det som ska utföras och vid repetitivt, 
manuellt arbete så är specificeringen speciellt viktig. Handlar det om 
konstruktioner/produkter så måste standardiseringen vara mer varierad för att passa den 
specifika konstruktionen/produkten. Det är även de anställda som utför arbetet och som 
bör se till att förbättra standarderna då de annars kan uppstå konflikter eller 
meningsskiljaktigheter om det enbart kommer från ledningshåll.  

Finns det däremot anställda som har möjlighet att komma med egna idéer och att företaget 
arbetar flexibelt på ett sådant sätt att de anställda själva får vara med att utveckla 
arbetssättet kan det bidra till styrkande självförtroende bland de anställda (ibid). Genom 
att arbeta med standardiserade arbetssätt kan det enligt Muenstermann et al. (2010) bidra 
till positiva effekter som att processförmågan stärks och en reducering av tiden det tar att 
utföra processerna. 
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3.6.4 Rotorsaksanalys  

Enligt Bergman och Klefsjö (2014) används "5 varför" som en ingående komponent i 
förbättringsverktyget orsak-verkan-diagram, även benämnt som fiskbensdiagram eller 
Ishikawadiagram. ”5 varför” innebär att fem varför frågor ställs för att komma ner till det 
verkliga problemet, ett exempel på hur det kan se ut visas i Figur 4. Orsak-verkan-
diagrammet kan se ut som Figur 5 visar och det är i "fiskbenen" som "5 varför" används 
för att komma ner till den grundorsak som ligger bakom de problem som uppstått.  

-De verktyg som behövs vid maskinen finns inte här. (Problem) 
Varför? 
-De lånas och sen kommer verktygen inte tillbaka därifrån dom togs. 
Varför? 
-Det finns ingen bestämd rutin för vilka verktyg som ska höra till vilka 
maskiner. 
Varför? 
-För att det inte finns tillräckligt många verktyg så att alla maskiner kan ha 
egna. 
Varför? 
-Det har inte gjorts någon inventering för vilka verktyg som behövs och vart. 
Varför? 
-Det är ingen som har tänkt på att det kanske vore fördelaktigt om varje 
maskin har sina egna verktyg. (Rotorsak/Grundorsak) 

Figur 4: ”5 varför” används för att komma ner till rotorsaken/grundorsaken till problemet. Källa: Författarna 
av studien 

För att vidare underlätta och för att komma igång så kan det vara bra att ha med sig de s.k. 
sju M:en som var och en presenteras nedan (ibid).   

Management: Ges det från ledningens sida tillräckligt med stöd och hjälpmedel för den 
verksamhet som bedrivs?  

Människan: Har operatören tillräckligt med erfarenhet, kunskap och motivation för det 
arbete som ska utföras? Finns förståelse om hur produkten ska användas?  

Metod: Finns det verktyg och ritningar som stödjer det arbete som ska utföras? Är 
processparametrarna specificerade på ett utförligt sätt och är styrbarheten tillräcklig?  

Mätning: Är de mätmetoder som används rätt kalibrerade? Finns det yttre faktorer som 
kan påverka?  
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Maskin: Genomförs det förebyggande underhållet på ett lämpligt sätt? Har maskinen rätt 
förmåga att hålla nere de variationer som kan uppstå mellan de tillverkande enheterna?  

Material: Är det rätt kvalité på de material som används i processerna? Håller 
leverantörerna den kvalitet som är nödvändig?  

Miljö: Har den rådande miljön någon påverkan på produktutfallet?   

  

 	  

Figur 5: Fiskbensdiagram. Källa: Författarna av studien 
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4.  Nulägesbeskrivning 
Nedan presenteras en kort företagsbeskrivning samt en nulägesbeskrivning utifrån de observationer och 
intervjuer som gjorts på fallföretaget.  

4.1 Fakta om företaget 

Fallföretaget är ett tillverkande industriföretag med en kundbas som spänner över hela 
världen. Företagets produkter är kundspecifika för att klara av olika utsatta miljöer där 
förhållandena är krävande. 

4.1.1 Ställtidernas påverkan på företaget  	  

Fallföretaget har under de senaste åren förändrat sin tillverkning från masstillverkning till 
att i dag producera mer nischade produkter i mindre kvantiteter. Detta har medfört att 
varianterna för de produkter som tillverkats har blivit fler och det kräver då att  
maskinerna ställs om i högre frekvens gentemot hur det tidigare har sett ut.  
Omställningsprocesserna varierar i tidslängd beroende på vilken produkt som ska 
produceras, ibland kan det till och med vara så att omställningen tar längre tid än själva 
tillverkningsprocessen. Företaget är därför intresserade av att få reda på hur en 
omställningsprocess verkligen ser ut, hur lång tid varje aktivitet i en omställningsprocess 
tar och vad det finns för förbättringar som skulle kunna göras för att reducera dagens 
ställtider.  	  

Ställtiderna utgör nämligen en del av prissättningen på företagets produkter och har stor 
betydelse för produktionsplaneringen. En annan viktig faktor angående ställtider är 
vid investeringsprojekt av nya maskiner, då hänsyn även tas till de tilltänka maskinernas 
ställtider. En utvärdering/kartläggning av företagets nuvarande ställtider skulle kunna 
fungera som ett bra underlag för framtida investeringar då det har visat sig att 
leverantörernas påstående ställtider ibland inte överensstämmer med den faktiska 
ställtiden hos företaget.	  
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4.2 Val av maskin 

För fallstudien har maskin X valts ut av företaget. Maskinen är en kallslagningsmaskin som 
i dag har en hög beläggningsgrad och där det frekvent sker omställningar då produktfloran 
är stor och det oftast är små produktionsserier. När operatören gjort klart stället är 
maskinen automatisk och producerar i en takt av 40 till 120 produkter i minuten beroende 
på vilken produkt som ska tillverkas och vilket material som används. Antalet produkter 
som körs i maskinen är cirka 600 stycken men alla dessa produceras inte kontinuerligt. Till 
maskinen finns det två matriser (stans- och hylssida) och två fingerbryggor, där den ena 
matrisen kan förberedas medans den andra är i maskinen. Operatörerna har svårt att svara 
på om det är några produkter som körs oftare än andra, det beror helt och hållet på 
hur ordrarna kommer in från kund och hur beredningen för maskinen ser ut.  

4.3 Arbetarnas roll i tillverkningsprocessen 

I dagsläget arbetar tre operatörer vid maskinen där skiftgången är 2-skift. Den ena jobbar 
heltid vid maskinen med sidouppdrag som skyddsombud och den andra operatören är 
heltidsanställd vid maskinen men är under upplärning. Den tredje har rollen som 
verktygsmakare men hoppar då och då in och jobbar operativt i maskinen vid behov.   

4.3.1 Operatörens roll 

Operatörernas dagliga arbete i maskinen innebär förutom att genomföra de omställningar 
som behövs även att övervaka den pågående produktionen. Det innebär att ta ut stickprov 
ur batcherna för att kolla att kvalitén upprätthålls och för att se om något av de verktyg 
som används i maskinen tagit skada eller blivit utslitet. Operatören ser även till att byta ut 
de korgar som de färdigproducerade produkterna hamnar i och transporterar dessa vidare 
till tvätten. Operatören går till verktygsmakaren och hämtar de verktyg som behövs för 
nästkommande körningar och transporterar de större använda maskinverktygen till 
tvätten. Detta görs eftersom de inte kan tvättas på plats i det lilla tvätteriet som finns vid 
arbetsstationen.  

4.3.2 Verktygsmakarens roll 

Verktygsmakaren arbetsuppgifter innefattar verktygsansvar. Detta ansvar handlar om att i 
god tid plocka ihop de verktygssatser som ska användas för varje körning så att de finns 
tillgängliga för operatörerna. Om verktygen inte håller den standard som behövs för att 
bibehålla kvalitén är det verktygsmakarens uppgift att åtgärda verktygen eller ta fram nya. 
Verktygsmakarna ansvarar för specifika maskiners verktygssatser.  
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4.4 Företagets definition av ställtid och produktionstid 

Operatören ansvarar för att rapportera arbetsmoment i företagets affärssystem. Nedan 
följer fallföretagets definition av hur ställtid och produktionstid ska registreras: 	  

För att korrekt produktionsuppföljning och prissättning ska ske är det viktigt att 
arbetsmoment rapporteras enligt följande: 	  

Start ställ: Direkt när föregående tillverkningsverktyg börjar plockas ut ur maskinen. 
Om inga verktyg skall bytas, startas istället när inställning påbörjas. Alla eventuella 
problem som sker under stället ingår i ställtiden. 	  

Start produktion: När inställning av maskinen är klar och produkten är godkänd. 	  

Avbrott produktion: Ska användas för all stilleståndstid som inte innefattas av "små" 
justeringar (t ex byte av insexstans, skägghylsor eller riktning efter uppstart) av maskinen 
under löpande produktion. 	  

Klar produktion: När tillverkningen är avslutad och lämnad till nästa operation.  	  

Om produktion avbryts för lunch eller andra perioder längre än 20 minuter ska ställ- eller 
produktionstid stoppas. För planerings- och kalkyleringssyfte är det mycket viktigt att all 
tid rapporteras. Om en korrekt bild över tider inte finns kommer prissättningen och 
ledtider på produkter att vara felaktiga. 	  
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4.5 Registrerad maskindata  

Det är operatörernas uppgift att både starta och stoppa ställtid respektive produktionstid 
och denna data registreras sedan automatiskt i affärssystemet. När det gäller hur 
operatörerna ska registrera ställtid och produktionstid så finns det en definition av detta 
hos företaget, detta följs dock inte till fullo. Operatörerna berättar även att ställtiderna 
förmodligen loggas på olika sätt, varav en av operatörerna förklarar att han stoppar stället 
för rast och lunch medans de andra operatörerna inte brukar stoppa stället vid dessa 
tillfällen.  

4.5.1 Registrerad ställtid 2017 

Ställtiden enligt maskindatan från affärssystemet varierade mellan 4 minuter (0,0667 
timmar) upp till 776 minuter (12,93 timmar) beroende på vilken typ av omställning som 
utfördes. Ställtiden för 40 av de 603 omställningar som  
registrerades 2017 är loggade som 0,00 timmar. Detta kan antingen bero på att samma 
produkt fast i två olika orders körts efter varandra för att spara tid eller för att operatören 
missat att trycka igång ställtiden i affärssystemet. 

4.5.2 Registrerad produktionstid 2017 

Produktionstiden för dessa 603 körningar varierade mellan 1 minut (0,02 timmar) upp till 
803 minuter (13,38 timmar). Produktionstiden för 4 av dessa är registrerade som 0,00 
timmar. Detta kan anses bero på att operatören glömt bort att trycka igång 
produktionstiden i datorn. 	  
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4.5.3 Förhållande mellan loggad ställtid och produktionstid 

Under 2017 gjordes 603 stycken omställningar där den totala ställtiden var 815,3 timmar 
och den totala produktionstiden 686,5 timmar. I Figur 6 presenteras de loggade 
ställtiderna och produktionstiderna för 2017 och hur de förhåller sig till varandra. 

 

 

 
Figur 6: Förhållandet mellan rapporterad produktionstid och rapporterad ställtid.  

Källa: Författarna av studien   

Rapporterad 
produktionstid

46%

Rapporterad 
ställtid
54%

FÖRDELNING AV LOGGAD TID 2017
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4.6 Omställningsprocessen 

Enligt operatörerna finns det idag inget standardiserat arbetssätt för det arbete som skall 
utföras, alla arbetar och utför ställarbetet utifrån egna erfarenheter och vad som passar den 
enskilda operatören bäst. Omställningsprocesserna skiljer beroende på vilken produkt som 
ska tillverkas, det vill säga beroende på vilka verktyg som ska användas och vilket material. 
Beredningen och operatörerna försöker dock se till att produkter som tillhör samma 
"familj" produceras tillsammans då det kräver mindre omställningar. Vidare berättar en 
operatör att det finns en del kritiska moment vid ställarbetet och det är när kortare 
produktionsserier körs innan ett ställ ska genomföras. Då hinner nämligen inte operatören 
förbereda någonting inför det kommande stället och detta gäller i huvudsak det förarbete 
som skulle kunna göras vid riggning av matrisen. Detta moment skulle gå att förbereda 
men blir, på grund av tidsbrist, ett tidskrävande inre ställ som görs när maskinen står 
stilla. Ett annat kritiskt moment är grovinställningen och finjusteringen som operatören 
menar är beroende av hur stor kunskap och erfarenhet operatörerna har. 	  

Enligt operatörerna som intervjuats delas de olika omställningarna upp i tre olika 
kategorier:  	  

Ø   Helställ 	  

Ø   Delställ  	  

Ø   Längdställ  	  
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4.6.1 Helställ 

Helställ görs när produkten som ska köras avviker från den tidigare tillverkade 
produktfamiljen. Detta görs när dimensionen på materialet är annorlunda vilket innebär 
både vals- och materialbyte eller vid byte från del- till helgängad produkt. I ett helställ 
byts följande verktyg ut:  	  

Ø   Hylssida: Verktyget som formar produkten. Sitter oftast 5 stycken hylsverktyg i 

hylssidan. 	  

Ø   Stanssida: Verktyget som slår/stansar produkten mot hylssidan. Sitter oftast 5st 

stansverktyg i stanssidan. 	  

Ø   Fingrar: Fingrarna är de som förflyttar produkten under processen och sitter i 

fingerbryggan. 	  

Ø   Klipp: Verktyget som klipper materialet i den för produkten valda längden. 	  

Ø   Valsar: Bearbetar materialet. 	  

Ø   Materialbyte. 	  

Ø   Rengöring av maskin och matris (hylssida och stanssida). 	  

Detta ställ uppskattas enligt operatörerna ta cirka 3–4 timmar. 	  

 4.6.2 Delställ	  

Ett delställ görs när nästa produkt som ska tillverkas har samma dimension på materialet 
men olika specifikationer. Det kan vara vid byte från en helgängad- till en delgängad 
produkt eller när skallen på produkten ser annorlunda. I ett delställ byts följande verktyg 
ut:  	  

Ø   Hylssida. 	  

Ø   Stanssida. 	  

Ø   Fingrar (Byts ut om de behövs). 	  

Ø   Rengöring av maskin och matris (hylssida och stanssida).  	  

Detta ställ uppskattas av operatörerna ta cirka 1–2 timmar. 	  
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 4.6.3 Längdställ	  

Längdställ görs oftast inom samma produktfamilj där produkten har samma dimensioner 
på tråden och samma skalle som föregående körning men olika längd. I ett längdställ görs 
följande moment: 	  

Ø   Ställa in den nya längden i datorn 	  

Ø   Ev. Sätta i distanser i stanssidan 	  

Ø   Ev. Byta fingrar i fingerbryggan 	  

Ø   Rengöring 	  

 Detta ställ uppskattas ta mellan 15 min-1 timme. 	  
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4.6.4 Förbättringar som operatörerna gav som förslag	  

Operatörerna kom även med egna förslag under intervjun på vad som skulle kunna 
reducera/underlätta arbetet vid de omställningar som sker: 	  

Ø   Att en verktygsmakare hjälper till att förbereda stanssida, hylssidan och fingrarna i 

den extra riggstation som finns. 	  

Ø    Att ett ställage installeras vid maskinen där kommande verktygssatser ställs ut i 

förväg så att operatören, om tid finns, själv kan börja rigga verktygen inför nästa 

körning. 	  

Ø   En trådlös telfer skulle underlätta manövrering när verktyg ska flyttas i och ur 

maskinen och skulle även bidra till höjd säkerhet då de slipper gå under matrisen 

vid i- och urtagning. 	  

Ø   Att ha en flyttbar verktygstavla uppe vid maskinen skulle bidra till högre ordning 

och reda. 	  
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4.7 Kartläggning av omställningsarbetet via 
observationer 

De observationsprotokoll som har använts vid observationerna är utformade enligt 
följande, dessa kan ses ifyllda och fullständiga i Bilaga 1 och 2: 	  

Nr  Aktivitet  VS  Inre/Yttre  Tid 
(h:min:s)  

Kommentarer  

 1.  Lämnar 
gamla verktyg  

X	   I 00:01:45  Transport  

 2.  Hämtar nya 
verktyg  

X	   I 00:02:07  Transport  

 3.  Läser av 
orderkort/sorterar  

N  I 00:01:53  Startar ställ  

Förklaring till observationsprotokollet: 	  

Nr: Varje aktivitet numrerades.  
Aktivitet: Kort förklaring av aktiviteten.  
VS: Den bedömning som gjorts i denna värdeflödesanalys är att de aktiviteter som på 
något sätt är helt betydande för att produkten skall kunna bearbetas anses av författarna 
vara värdeskapande, (V). Är aktiviteten nödvändig men inte har en direkt påverkan på 
bearbetningen hos produkten anses aktiviteten vara nödvändig men icke-värdeskapande, 
(N). Är aktiviteten ren slöseri kategoriseras den som icke-värdeskapande, (X). Dock vill 
författarna av studien förtydliga att ställtid och omställningsprocesser för övrigt alltid bör 
betraktas som icke-värdeskapande ur ett värdeflödesperspektiv.   
I/Y: Räknas aktiviteten som ett inre (I) eller yttre (Y) ställarbete.  
Observera: Det som idag är en inre aktivitet men som skulle kunna vara en yttre redovisas 
som I (Y) i protokollet. 
Tid (min): Den tid aktiviteten tog att genomföra.  
Kommentarer: Kommentar till den angivna aktiviteten. 
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4.8 Sammanfattning utifrån de ställ som observerats 

Det har genomförts två observationer där ett delställ (16/4) och ett helställ (20/4) har 
observerats. Vid observationerna användes observationsprotokollet som presenteras i 
kapitlet ovan. Observationsprotokollen redovisas i sin helhet i Bilaga 1 och 2. Vid båda 
omställningarna slogs maskinen av när föregående produktionsprocess var klar men stället 
startades inte vid detta tillfälle. Ställtiden startades istället när orderkorten lästs av och när 
material för nästkommande körningar räknats ut. Alla aktiviteter som skett räknas till inre 
ställ då maskinen var avstängd under båda observationstillfällena.  

4.8.1 Observation 1  

Det observerade delstället (16/4) tog 2h 9min 39s medans den loggade ställtiden 
utifrån affärssystemet uppgavs vara 6h 45min. I Figur 7 visas en kategorisering av 
arbetsmomenten för att visuellt visa hur tiden under stället är fördelad. 

 

 
Figur 7: Kategorisering av respektive arbetsmoment för Delställ 1 som observerades den 16/4. Källa: 
Författarna av studien 
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Aktiviteterna som ingår i de olika kategorierna förklaras nedan. 

Kategori Aktivitet i Bilaga 1 
Förberedelse av matris 1–11, 13–17, 33 
Rengöring 20, 23, 25. Del av 18, 19, 21, 

22 
Ta ur/sätta i matrisen 18, 19, 34, 35 
Fingerbyte 28, 29, 30, 31, 32 
Grovinställning 21, 22, 24, 26, 27, 36, 37, 38, 

39 

 

Under observation 1 gjordes ett så kallat "spagettidiagram" som redovisas i Figur 8. Här 
tydliggörs alla de transporter som operatören gjorde under själva omställningsarbetet. 

 

Figur 8: Spagettidiagram för Delstället som genomfördes den 16/4. Källa: Författarna av studien 

I spagettidiagrammet går det att utläsa att mycket av transporterna utförs med hjälp av 
truck. Dessa transporter innebär förflyttningar av riggstationen och hämtning av nya 
verktygssatser från verktygsmakeriet. Platsen där förberedelsen av matrisen sker utgörs av 
Rigg PL 1 och 2.  
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Här iordningsställs matrisen (hylssida och stanssida) genom att sätta i de olika verktygen 
som behövs för nästa körning. Där matrisen förvaras vid i- och urtagning benämns i 
diagrammet som Rigg PL 3. 	  

Många operatörsförflyttningar sker också från maskin X till Rigg PL 3 när verktygen ska i 
och ur maskinen. Operatören måste nämligen här sätta fast antingen hylssidan eller 
stanssidan i en telfer som sedan hjälper till att förflytta de olika verktygen. Det går endast 
att lyfta i en åt gången och telfern som används är inte trådlös vilket gör att operatören 
måste gå med under hela förflyttningen. 	  

Det som inte framgår i spagettidiagrammet är att operatören gör en längre förflyttning 
med truck, cirka 60 meter enkel väg, när nya verktyg ska hämtas och lämnas. Det sker 
även en förflyttning till fots, cirka 90 meter enkel väg, när materialkortet lämnas till 
truckföraren. 	  

4.8.2 Observation 2 

Det observerade helstället (20/4) tog 3h 46min 2s, medans den loggade ställtiden i 
affärssystemet uppgavs vara 4h 44min. I Figur 9 visas en kategorisering av 
arbetsmomenten som visuell visar hur tiden under ställarbetet är fördelad. 

 

Figur 9: Kategorisering av respektive arbetsmoment för Helstället som observerades den 20/4. Källa: 
Författarna av studien 
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Aktiviteterna som ingår i de olika kategorierna förklaras nedan.  

Kategori Aktivitet i Bilaga 2 
Efterarbete 1 
Förberedelse av matris 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15 
Rengöring Del av 10, 11, 13, 14, 16 
Ta ur/sätta i matrisen 10, 11, 13, 14, 17, 20 
Fingerbyte 12 
Grovinställning 9, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 

25 
Materialbyte 26, 27 
Finjusterar och formar produkten 28 
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Även under observation 2 genomfördes ett så kallat "spagettidiagram" som redovisas i 
Figur 10. Här tydliggörs alla de transporter som operatören gjorde under själva 
omställningsarbetet.  

 

 

Figur 10: Spagettidiagram för Helstället som genomfördes den 20/4. Källa: Författarna av studien 

Det genomfördes även under observation 2 längre förflyttningarna till verktygsmakeriet 
med truck, cirka 60m enkel väg. För att lämna materialkortet skedde det även här en 
transport på cirka 90m enkel väg, denna gång användes en sparkcykel. Även under denna 
observation skedde mycket av förflyttningarna då verktygen förflyttades i och ur maskinen 
med hjälp av telfern. 	  

Det som sticker ut under observation 2, som inte påvisades under observation 1, är de 
förflyttningar som sker från Rigg PL 1 och datorn vid maskinen. Dessa förflyttningar 
genomfördes först och främst då operatören var tvungen att kolla upp specifika uppgifter 
om produkten i datorn som inte kunde avläsas från orderkorten. 	  
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4.9 Arbete med 5S på fallföretaget 

I dagsläget finns inte alla stegen i 5S implementerat på företaget, dock finns viljan att på 
sikt tillämpa det i hela fabriken. Att arbetet har påbörjats syns lite var stans då det bland 
annat finns särskilda uppmärkta platser för städredskap, skrotlådor och till viss del även 
verktyg. Vid den maskin som studien innefattar syns det att arbetet med 5S har påbörjats. 
En av operatörerna berättade under ett tillfälle att han alltid tar för vana att märka upp 
saker och när det finns tid eller innan arbetsdagen avslutas ser operatörerna till att hålla 
ordning och reda runt arbetsstationerna. Nedan presenteras några bilder från olika 
områden som tillhör Maskin X (Källa: Författarna av studien) 

   

Ouppmärkta verktyg placerade på dragbänken Arbetsbänk intill Maskin X 

  

Verktygstavla i Maskin X   Uppmärkta platser för valsar  
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5.   Analys och diskussion 
I detta avsnitt kommer den information som utgör nulägesbeskrivningen att analyseras och diskuteras 
med hjälp av den litteraturinsamling som gjorts 

5.1 Vilka metoder finns för att minska ställtider?   

5.1.1 SMED-metoden 	  

Under det arbete som genomförts har det resultat som framkommit inte kunnat visa på att 
det finns någon mer etablerad metod för ställtidsreducering än SMED 
(Single Minute Exchange of Die). Denna metod har Shingo (1985) tagit fram 
och även Olhager (2013) nämner SMED som en metod för ställtidsreducering. Vid 
användandet av SMED-metoden skulle den tid som Olhager (2013) definierar som 
ställtid minska och innebära att produktionstiden på företaget istället kan utökas. Detta 
skulle innebära en reducering av de kostnader som Allahverdi och Soroush (2006) menar 
att ställtid för med sig. En kortare ställtid leder dessutom till bland annat kortare ledtider, 
större möjligheter till varierade partistorlekar och högre marginaler på alla orders som är 
över den lägsta tillåtna volymen. 	  

Analysen som har gjorts under studien är att SMED-metoden skulle kunna användas 
tillsammans med ett antal stödjande verktyg för att ytterligare förbättra processerna och 
underlätta SMED-arbetet. Dessa verktyg skulle bidra till ett mer effektivt arbete vid 
ställtidsreducering. 	  

5.1.2 5S 	  

Ett av de stödjande verktygen som därför lyfts upp är användandet av 5S, som enligt Raid 
(2011) är ett arbetssätt för att förbättra processerna genom att minska eller eliminera 
de slöserier som kan finnas. Det handlar om att städa och organisera arbetsplatsen på ett 
sådant sätt att det leder till förbättringar som ökar de anställdas produktivitet. Idag har 
endast ett antal av de ingående delarna i 5S implementerats, men medvetenheten om dess 
betydelse finns hos operatörerna. Vi anser att det är viktigt att 5S-implementeringen 
fortsätter för att kunna bidra positivt till en organiserad och standardiserad arbetsmiljö där 
transporter och onödiga rörelser, i form av letande efter bland annat verktyg, reduceras. 
Vad som dock inte får glömmas bort vid en 5S-implementering menar Mohd et al. (2010) 
är att det finns två aspekter som kan få negativ påverkan på effekten av implementeringen. 
Den första aspekten att ta hänsyn till handlar om kommunikation, där en god 
kommunikation mellan medarbetarna och ledningen är viktigt och skapar förutsättning för 
att lyckas med implementeringen. Den andra aspekten handlar om att kontinuerligt 
utbilda de inblandade för att hålla motivationen uppe vilket på sikt medför att 
5S implementeringen lyckas och fortsätter att utvecklas.  	  
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5.1.3 Spagettidiagram 	  

Ett annat verktyg som kan stödja arbetet med SMED, och bidra till en reducering av 
ställtider, är att göra en analys genom ett spagettidiagram. Spagettidiagram används 
enligt Olhager (2013) för att kartlägga de olika transportvägarna som materialet i 
processen behöver ta för att genomgå förädlingen till färdig produkt. I detta arbete har 
dock spagettidiagrammet använts med avseende på att visualisera de olika förflyttningarna 
som operatören gör under ställarbetet. Spagettidiagrammet påvisade olika förflyttningar 
och rörelser som skulle kunna tas bort om layouten eller arbetssättet effektiviserades. 
Onödiga rörelser är nämligen en av de ingående komponenterna i det som Liker 
(2009), Sörqvist (2013) och Olhager (2013) beskriver som muda. Muda är ursprungligen 
ett Lean-koncept utvecklat av Toyota och innefattar de olika slöserier som kan uppstå i 
processer och som inte tillför något i värde för kunden. 	  

5.1.4 Värdeflödesanalys 	  

Det tredje verktyget som med fördel kan kompletteras vid införandet av SMED är att 
genomföra en värdeflödesanalys för ställarbetet. Sörqvist (2013) menar att de aktiviteter 
som ingår i ställarbetet bör värderas ur ett kundperspektiv, där aktiviteterna kategoriseras 
efter vilket värde de tillför produkten som kunden köper. Detta görs genom att separera 
de olika aktiviteterna i ställarbetet och sedan värdera dessa enligt det som Olhager (2013) 
beskriver som värdeskapande, icke-värdeskapande och nödvändigt icke-värdeskapande 
med utgångspunkt i det som anses värdeskapande för kunden. Kategoriseringen som gjorts 
i detta arbete kan ses i Bilaga 1 och 2 och bygger på våran uppskattning och bedömning om 
vad i omställningsprocessen som tillför värde för kunden. Denna uppskattning har gjorts i 
enlighet med det som Olhager (2013) beskriver om de olika aktiviteterna. Kunderna är 
nämligen bara villiga att betala för de värdeskapande aktiviteterna vilket innebär att det är 
av stor betydelse att effektivisera dessa. Detta innebär att de nödvändigt icke-
värdeskapande aktiviteterna bör minimeras så mycket som möjligt medans de icke-
värdeskapande aktiviteterna bör elimineras helt.   	  
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5.2 Vilka är de kritiska framgångsfaktorerna för att kunna 
reducera ställtider?   

	  5.2.1 Flytta inre aktiviteter till yttre 	  

En av de viktigaste faktorerna att fokusera på när det gäller ställtider är att flytta så många 
som möjligt av de inre aktiviteterna till yttre. Effekten av detta blir kortare ställtider vilket 
i sin tur bland annat frigör produktionskapacitet och leder till en ökad flexibilitet. Just 
flexibilitet, alltså företags förmåga att snabbt kunna hantera förändrade kundkrav, 
menar Kliestik (2013) är en stor konkurrensfördel.  

Korta ställtider är extra viktigt vid mindre produktionsserier då det förekommer flera ställ 
till skillnad mot när företag tillverkar större volymer. Vid långa ställtider och korta 
produktionsserier "äter" ställtiden upp en stor del av den värdefulla produktionstiden. 	  

5.2.2 Involvera personalen i förbättringsarbetet av ställtider 	  

Under intervjuerna med operatörerna framkom det en del förbättringsförslag och det 
hävdar Suárez-Barraza et al. (2011) är bra eftersom förslag på förbättringar bör komma 
från de som jobbar på operativ nivå. Det är där som den bästa kunskapen om 
arbetsprocesserna finns och de är därmed rustade för att komma med de bäst lämpade 
lösningarna på problemen. Liker (2009) menar även han att förbättringsförslag bör 
komma från de som utför arbetet då det annars kan uppstå konflikter eller 
meningsskiljaktigheter om det enbart kommer från ledningshåll. Finns det däremot 
anställda som har möjlighet att komma med egna idéer och att företaget arbetar på ett 
sådant sätt att de anställda får vara med och utveckla arbetssättet kan detta bidra till ett 
ökat självförtroende och ökat engagemang.    	  

Många av de verktyg som använts i detta arbete härstammar från Lean-konceptet. 
Enligt Sörqvist (2013) är Lean ett sätt att se, leda och driva en verksamhet och handlar inte 
bara om att ta till sig olika metoder och förbättringsverktyg. Lean handlar om att utveckla 
och effektivisera processer och flöden som drivs utifrån ett kundperspektiv där handfasta 
principer, metoder och verktyg utgör en grund för att uppnå snabba, flexibla och 
resurssnåla processer. Detta kräver ett starkt fokus från medarbetarna och uppnås genom 
att skapa möjligheter för personalen att känna sig delaktiga och ge dem möjligheten att 
själva ta ansvar för arbetets resultat. Det är viktigt att ha detta i åtanke vid implementering 
av dessa ställtidsreducerande verktyg och en viktig framgångsfaktor anses därför vara att 
involvera personalen i förbättringsarbetet. 	  
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5.3 Vad föranleder dagens ställtider hos fallföretaget vid 
den för arbetet valda maskinen? 	  

En stor bidragande orsak till de långa ställtiderna anses vara att ingenting är förberett innan 
maskinen slås av och detta anses främst bero på grund av tids- och resursbrist. Mycket av 
det som hade kunnat vara ett yttre ställ är i dagsläget ett inre ställ och detta är det som 
SMED-metoden enligt Olhager (2013) och Shingo (1985) angriper. Enligt de 
observationer som gjorts är orsakerna bakom de långa ställtiderna vid maskinen främst 
onödiga transporter/förflyttningar, förberedelsen av matrisen, grovinställning samt 
finjustering. Transporter/förflyttningar ingår i det Liker (2009), Sörqvist (2013) 
och Olhager (2013) tar upp som slöseri i enlighet med Muda.  	  

Något som också bör poängteras är att det enligt de observationer som gjorts finns ett 
tidsglapp mellan registrerad produktionstid och ställtid. Det handlar om den tid som blir 
mellan att maskinen slagits av tills dess att stället startas. Ställtiderna är därför förmodligen 
ännu längre än vad som registrerats och dessa ställtider följer då varken Olhager (2013) 
eller företagets egna definition av ställtid och blir på så sätt direkt missvisande i 
affärssystemet.  

5.3.1 Inre aktiviteter 	  

Utifrån den analys som gjorts anses endast en del av de inre aktiviteterna vara just inre. 
Många av dessa anses kunna utföras som yttre ställarbete om de förberedelser som kan 
göras genomförs innan stället påbörjas. På så sätt skulle maskinkapaciteten och 
produktiviteten öka.	  

Grovinställningen och finjusteringen utgör idag mycket av ställtidsarbetet. Aktiviteterna 
anses tillhöra det inre stället och är således värdeskapande. Dessa bör därför effektiviseras 
och för att åstadkomma detta är det viktigt att ha ingående kunskaper om processerna då 
det enligt operatörerna handlar mycket om erfarenhet.  	  

I observation 1 var det enligt en av operatörerna materialbyte och finjustering kvar medans 
det i observation 2 endast var finjustering. Efter att ha jämfört den loggade ställtiden 
gentemot den observerade tiden kan påståendet om att finjusteringen tar lång tid styrkas. 
För observation 1 var den loggade ställtiden i affärssystemet 6h 45min medans den 
observerade ställtiden var 2h 2 min 22 s. Då återstod 4h 42 min 38 s och är alltså den tid 
som operatören menar ska ha använts till materialbyte och finjustering.  	  
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5.3.2 Yttre aktiviteter 	  

Utifrån den analys som gjorts anses många av de inre aktiviteterna kunna vara yttre 
aktiviteter. Detta visas i de observationsprotokoll som redovisas i Bilaga 1 och 2. Dessa 
aktiviteter bör göras och förberedas medans maskinen fortfarande är igång.  

5.3.3 Transporter/förflyttningar  

De transporter/förflyttningar som görs under ställarbetet presenteras i de spagettidiagram 
som publiceras i nulägesbeskrivningen. Utifrån diagrammet går det att utläsa att det under 
ställarbetet görs många förflyttningar både med hjälp av truck och när operatören går 
mellan olika stationer. Det finns även ett antal långa förflyttningar. Dessa förflyttningar 
sker när verktygssatserna ska hämtas och lämnas, när produkter/verktyg ska till tvätten 
och när materialkortet lämnas till truckföraren.  

Vidare så sker det många kortare förflyttningar under själva ställarbetet då operatören går 
fram och tillbaka mellan olika stationer. Några av dessa förflyttningar är självklart 
nödvändiga för arbetet, men ett antal går det att ta bort genom att förbättra layouten eller 
skapa bättre förutsättningar för arbetet.    	  

5.4 På vilka sätt skulle ställtiderna kunna reduceras på 
fallföretaget? 	  
Att ställtiderna är långa visas inte minst i Figur 6, där det tydligt framgår att ställtiden 
under 2017 uppgår till hela 54% av den totalt registrerade tiden i affärssystemet. I 
dagsläget görs allt ställarbete när maskinen är avstängd och innebär att allt 
omställningsarbete utförs som ett inre ställ. För att motverka detta skulle det, i enlighet 
med vad Shingo (1985) och Olhager (2013) tar upp under Steg 2, vara fördelaktigt att 
någon annan än operatören som utför själva stället tar hand om de aktiviteter som kan ske 
medans maskinen fortfarande producerar. Skulle ytterligare en person förutom operatören 
delta vid ställarbetet för hel- och i vissa fall delställ, skulle det yttre ställarbetet vara klart 
vid tidpunkten för maskinstoppet och de tidsödande inre aktiviteterna skulle till viss del 
kunna ske parallellt. De inre aktiviteterna behöver i stora drag inte göras i någon speciell 
ordning och således skulle en person exempelvis sköta materialbytet medans den 
andra grovställer maskinen. På så vis skulle produktionstid frigöras och den kostnad som 
en extra resurs vid ställarbetet innebär måste ställas i relation till vad den ökade 
flexibiliteten och frigörande av maskinkapacitet kan medföra. En ökad maskinkapacitet 
bidrar till möjligheten att producera och sälja fler produkter än vad som görs i dagsläget 
utan att behöva investera i en ny maskin.   
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Att ha förberett det som anses ingå i de yttre aktiviteterna innan produktionen avslutas och 
det är dags att börja omställningen skulle enligt våra beräkningar minska ställtiden med 
35,8% (46 min och 25 s) under observation 1 respektive 30,2% (1h, 8 min och 16 s) 
under observation 2. Shingo (1985) menar att genom att flytta inre aktiviteter till yttre 
kan en ställtidsreducering på 30–50% åstadkommas och våra beräkningar ligger i närheten 
av detta. Den uppskattning som gjorts bygger på att aktiviteterna under observationerna 
har separerats som inre och yttre och detta har gjorts genom att, som Desai (2012) tar 
upp, ställa frågan: "är jag tvungen att stänga av maskinen för att utföra denna aktivitet?".  
 

5.5 Hur kan en arbetsmetodik se ut vid arbete med 
ställtidsreducering? 

En arbetsmetod har växt fram under arbetets gång med fallstudien. Metodens olika steg är 
utformad med inspiration från PDCA-cykeln, där PDCA-cykeln enligt Rother (2013) är 
en effektivt metodik att använda sig av vid arbete med ständiga förbättringar. I denna 
studie har dock endast Steg 1 till och med 3 i den framtagna metoden genomförts på 
fallföretaget. För att fokus ska ligga på ställtidsreducering har stor inspiration hämtats från 
det Shingo (1985) och Olhager (2013) skriver om SMED-metoden. SMED, tillsammans 
med delar av de olika teorierna som återfinns under kapitel 3 (Litteraturöversikt) utgör de 
olika stegen i arbetsstrukturen. Denna metod uppfattas vara generell då den baseras på 
bland annat teorier som är oberoende av bransch, men metodiken bör tillämpas vidare i 
fler situationer för en utvärdering.  

5.5.1 Arbetsmetod vid arbete med ställtidsreducering 

Metoden bygger på fem steg vilka tas upp nedan:  

Ø   Steg 1, Kartlägga nuläget 	  

Ø   Steg 2, Analysera nuläget 	  

Ø   Steg 3, Ta fram förbättringsförslag 	  

Ø   Steg 4, Implementera förbättringsförslagen 	  

Ø   Steg 5, Utvärdera och besluta 	  
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Kartlägga nuläget 	  

Hur ser den nuvarande omställningsprocessen ut? Det som är viktigt här är att få en 
övergripande och korrekt bild av nuläget. Detta görs för att sedan kunna analysera och 
angripa rotorsaken bakom det som tar lång tid i omställningsprocessen.  	  

För att få en sådan klar bild som möjligt bör flera omställningar observeras (förslagsvis 
genom att videofilma) och intervjua de anställda som i sitt dagliga arbete berörs av den 
observerade maskinen. Insamling av annan information som anses nödvändig, till exempel 
via affärssystemet, bör också användas för att kartlägga nuläget. 	  

Analysera nuläget  

När arbetet med att ta fram nuläget är färdigt är det viktigt att analysera det som 
framkommit. I denna analys bör det komma fram vilka faktorer som påverkar processen 
negativt och vilka de kritiska momenten för ett effektivt ställarbete är.  	  

Här kategoriseras de olika aktiviteterna som inre och yttre och detta kan göras genom att 
ställa frågan "är jag tvungen att stänga av maskinen för att utföra denna aktivitet?". Är 
svaret på frågan nej bör den kategoriseras som en yttre aktivitet och således förberedas 
under tiden maskinen fortfarande producerar. Det bör även göras en värdeflödesanalys där 
de olika aktiviteterna kategoriseras baserat på om de är värdeskapande, icke-
värdeskapande eller nödvändiga men icke-värdeskapande. Detta görs för att se om det 
finns aktiviteter som kan räknas som rent slöseri och därför kan tas bort eller 
effektiviseras. Ett spagettidiagram kan med fördel användas för att skapa en visuell bild av 
alla operatörsförflyttningar som sker under ställarbetet. Denna analys kommer sedan vara 
grundpelaren i arbetet med att ta fram olika förbättringsförslag som kan förbättra 
omställningsprocessen.  	  

Ta fram förbättringsförslag 	  

Efter nulägesanalysen börjar arbetet med att ta fram förslag som kan reducera ställtiderna. 
En viktig aspekt i förbättringsarbetet är att involvera de operatörer som arbetar vid 
maskinen då de har de största kunskaperna om de olika processerna och oftast vet vad som 
fungerar och inte fungerar.  	  

I enlighet med SMED-metoden bör det i detta steg framförallt tas fram förslag som kan 
flytta de inre aktiviteterna till yttre. Att förbereda alla aktiviteter som går att förbereda till 
nästa ställ innan maskinen slås av är av stor vikt för att reducera ställtider.  	  

När alla möjliga inre aktiviteter flyttats till yttre bör förslag tas fram för att effektivisera 
både de inre- och de yttre aktiviteterna. Här kan till exempel 5S och ett standardiserat 
arbetssätt bidra till att effektivisera processen. 	  
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Implementera förbättringsförslagen 	  

Efter att ha arbetat fram olika lösningar på problemet är det dags att implementera dessa. 
Här är det viktigt att de som berörs av förändringen är väl medvetna om syftet till varför 
dessa förändringar sker. Har operatörerna varit med under arbetet med framtagningen av 
förbättringsförslagen blir det också lättare att förstå varför de skall genomföras. När 
operatörerna märker att de har möjlighet att bidra både till en ökad lönsamhet för 
företaget samtidigt som det innebär smidigare processer för de själva kan motivationen till 
arbetet höjas. 	  

Utvärdera och besluta 	  

Efter implementeringen är det viktigt att utvärdera det nya arbetssättet för att se om 
ställtiderna har reducerats på ett önskvärt sätt. Oavsett om implementering gett resultat 
eller ej börjar arbetet om i steg 1 igen för att fortsätta arbetet med ständiga förbättringar.  	  
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6.  Rekommendationer till fallföretaget  

6.1 Framtagna förbättringsförslag utifrån fallstudien  
	  	  

Ø   Flytta ut många av de aktiviteter som idag räknas till det inre ställarbetet då alla 

delar av ställarbetet genomförs när maskinen är avstängd. Prioritera de aktiviteter 

som kan göras i förberedande syfte under tiden maskinen producerar. 	  

Ø   Ställage placerat på maskinområdet där de verktygssatser som ska användas inom 

kort förvaras. Då slipper operatören hämta dessa i verktygsmakeriet under 

ställtiden och detta moment kan börja förberedas direkt utan onödiga transporter. 	  

Ø   Se över möjligheten att någon annan än maskinoperatören sköter förberedelsen 

och iordningställandet av matrisen och fingerbryggan där fingrarna sitter. Detta 

gäller när hel- och delställ, som innefattar matrisbyte, sker och framförallt när en 

kortare produktionsserie tillverkas då operatören själv inte hinner med 

detta. Denna resurs kan, om möjligt, sedan med fördel medverka under stället då 

många aktiviteter i det inre stället kan genomföras parallellt.   	  

Ø   Den nuvarande definitionen av ställarbete bör ses över. Med det nuvarande 

arbetssättet innebär det ett glapp mellan avslutad produktion och startat ställ, även 

fast aktiviteter som tillhör stället utförs under den tiden (går att utläsa i 

observationsprotokollen aktivitet (1–3). Viktigt är också att alla operatörer loggar 

på ett standardiserat sätt så att den loggade datan blir mer tillförlitlig för vidare 

analyser.  	  

Ø   Införa ett mer integrerat informationssystem så att data och information kan läsas 

av från mobila enheter. Ett exempel är när operatören måste gå iväg med 

materialkortet 200m tur och retur. Materialordern hade med fördel kunnat 

registrerats i ett digitalt informationssystem. Ett annat exempel är de förflyttningar 

operatören måste göra för att läsa produktspecifikationen som dels finns i datorn 

men även i maskindatorn. Om dessa två integreras och data i sin tur överförts till 

mobila enheter så resulterar det i ett mindre antal onödiga 

operatörsförflyttningar.   	  
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Ø   Fånga upp de förbättringsförslag som kommer från operatörerna då mycket av 

kunskapen finns hos dom.  	  

Ø   Fortsätta implementeringen av 5S och komma ihåg att se till att alla i personalen 

får den utbildning och förståelse för vad 5S innebär och dess fördelar. 	  

Dessa förbättringsförslag har arbetats fram genom den arbetsmetod som redovisats i 
avsnittet 5.5 Hur kan en arbetsmetodik se ut vid arbete med ställtidsreducering?.  
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7.   Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka orsaken bakom långa ställtider hos 
fallföretagets fleroperationsmaskin samt att se hur dessa skulle kunna reduceras.  	  

Det som framkommit i studien och de slutsatser som kan dras är att den utvecklade 
metoden SMED tillsammans med ett antal andra verktyg (5S, spagettidiagram och 
värdeflödesanalys) med fördel skulle kunna appliceras på företaget. Detta för att reducera 
ställtiderna som först och främst beror på att alla omställningsaktiviteter idag utförs 
som ett inre ställarbete.   	  

De kritiska framgångsfaktorerna vid ställtidsreducering anses vara att flytta så mycket som 
möjligt av de aktiviteter som utgör det inre ställarbetet till yttre ställarbete. Att involvera 
operatörerna vid ställtidsreducerande arbeten anses också vara en framgångsfaktor då stor 
kunskap om processerna och arbetssättet finns hos dom. 	  

Efter den analys som gjorts av observationerna och intervjuerna har det tagits fram 
förbättringsförslag till fallföretaget och en generell arbetsmetod för att arbeta 
med ställtidsreducering. De förbättringar som fallföretaget bör införa är främst med 
avseende på att reducera de aktiviteter som inte skapar något värde för kunden. 	  

7.1 Teoretiskt bidrag 

Denna studie stärker ytterligare SMED-metodens användbarhet vid ställtidsreducerande 
arbete. Studien bidrar även med en generell arbetsmetod där SMED tillsammans med ett 
antal andra verktyg kan skapa en större helhetsbild och påverka arbetet med 
ställtidsreducering på ett positivt sätt. I och med den slutsats som dragits bör det 
poängteras att en viktig framgångsfaktor för att lyckas även är att alla som berörs ska 
involveras i arbetet med att reducera ställtider. 

7.2 Praktiskt bidrag 

Studien bidrar praktiskt i form av den arbetsmetod som tagits fram. Denna metod anses 
kunna vara generell för tillverkande företag och kan användas i syftet att reducera 
ställtider. 
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7.3 Arbetets begränsningar 

Denna studie begränsades av det korta tidsomfånget samt att de ställ som observerats inte 
har kunnat iakttas i sin helhet. Detta berodde på att skiftgången för operatörerna inte var 
som planerat då den ena operatören arbetade deltid under tiden för studien. När 
operatören som arbetade förmiddag var klar för dagen var det därför osäkert när 
ställarbetet skulle återupptas och därför kunde inte observationerna fullföljas. Det korta 
tidsomfånget ledde även till att endast en maskin har kunnat undersökas. 

7.4 Vidare studier 

Genom att göra flera undersökningar på andra företag skulle flera framgångsfaktorer för 
ställtidsreducering möjligen kunna identifieras. Vidare undersökning av arbetsmetoden 
hos fler företag kan med fördel genomföras för att bedöma dess generaliserbarhet. 
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Appendix 	  

Bilaga 1 Observationsprotokoll 
  
Delställ som observerades den 16/4  
  
Nr:  Aktivitet  VS  I/Y  Tid 

(h:min:s)  
  Kommentarer  

1  Lämnar gamla verktyg  X  I (Y) 00:02:10    Transport (Ej registrerad tid) 
2  Hämtar nya verktyg  X  I (Y) 00:02:20    Transport (Ej registrerad tid) 
3  Läser av 

orderkort/sorterar  
N  I (Y) 00:02:47     (Ej registrerad tid) 

4  Startar ställ och räknar ut 
material  

N  I  00:00:31    På materialkortet som lämnas 
till truckföraren.   

5  Lämnar materialkort till 
truckföraren  

X  I (Y) 00:01:00    Går cirka 100 m. Vrider på en 
lampa så truckföraren vet att 
material behövs  

6  Går tillbaka  X  I (Y) 00:01:00      
7  Flyttar ihop 

matrisvagnarna  
X  I (Y) 00:01:24      

8  Flyttar matris till andra 
vagnen  

X  I (Y) 00:02:55    Den använda matrisen flyttas 
till "riggningsvagnen"  

9  Hämtar truck och 
kör matrisen till 
omställningsplatsen  

X  I (Y) 00:00:51      

10  Flyttar verktygssatsen  X  I (Y) 00:00:27      
11  Flyttar verktyg till matris  X  I (Y) 00:00:48    Omärkt verktyg. Går istället 

till maskinen och 
hämtar arbetskort  

12  Letar efter produkt i 
datorn  

N  I  00:03:42      

13  Går tillbaka till matrisen  X  I  00:00:30      
14  Riggar hylssidan  V  I (Y) 00:02:11      
15  Riggar stanssidan  V  I (Y) 00:05:32      
16  Lämnar verktygslådan vid 

maskinen  
X  I (Y) 00:00:44      

17  Går tillbaka till maskinen  X  I (Y) 00:00:18      
18  Lyfter ur hylssidan och 

rengör  
N  I  00:03:58  00:03:14  Flyttar den 

använda hylssidan till 
riggstationen mha en telfer 
(00:03:58). Rengöring 
(00:03:14)   

19  Lyfter ut stanssidan och 
rengör  

N  I  00:03:21  00:01:39  Flyttar den använda stanssidan 
till riggstationen mha en telfer 
(00:03:21). Rengöring 
(00:01:39)  

20  Rengöring  N  I  00:01:15      
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21  Tar loss klipphylsan och 
rengör  

N  I  00:11:12  00:01:51  Tar 
loss klipphylsan (00:11:12). 
Rengöring (00:01:51)  

22  Sätter i klipphylsan och 
rengör  

V  I  00:07:31  00:02:19  Sätter 
i klipphylsan (00:07:31). 
Rengöring (00:02:19)  

23  Rengöring  N  I  00:03:40    Använder en spatel för att få 
bort olja där hylssidan suttit  

24  Sätter i en annan del av 
klipp  

V  I  00:01:30      

25  Rengöring  N  I  00:01:32      
26  Ställer in pressar  V  I  00:04:12    Grovställer pressarna på 

stanssidan. Mäter höjd på 
produkterna och jämför med 
datorn  

27  Sätter maskinen i läge  V  I  00:01:12    Görs för att få den i läge för 
ytterligare maskininställning  

28  Hämtar fingrar  N  I (Y) 00:02:21    Går till verktygsskåpet en bit 
bort och hämtar fingrar. 
Några fingrar saknas  

29  Saknar fingrar och går till 
tvätten  

X  I (Y) 00:03:12    Händer väldigt sällan  

30  Urtag av gamla fingrar  N  I  00:04:29      
31  Isättning av nya fingrar  N  I (Y) 00:03:42      
32  Injustering av fingrar  N  I (Y) 00:09:13      
33  Byter plats på 

matrisvagnarna 
X  I (Y) 00:02:42    Förflyttning av gamla riggen 

och ställer den nya riggen på 
plats i anslutning till maskinen 

34  Hämtar och sätter i 
stanssida  

V  I  00:03:33    Sker via telfer 

35  Hämtar och sätter 
i hylssida  

V  I  00:03:43     Sker via telfer 

36  Injustering av 
fingeröppning  

V  I  00:04:20      

37  Hämtar ämnesserie  X  I (Y) 00:00:48    Dessa underlättar injustering 
av fingeröppningen  

38  Injustering av 
fingeröppning  

V  I  00:06:00      

39  Kalibrerar datorn  V  I  00:08:00    Hade material funnits i 
maskinen hade det gått att 
köra. Finjusteringar kvar.  

  Observerad tid:      02:09:39      
  Loggad ställtid:      02:02:22      
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Bilaga 2 Observationsprotokoll 

 	  
Helställ som observerades 20/4 
  
Nr:  Aktivitet  VS  I/Y  Tid     Kommentarer  
1  Efterarbete  X  I (Y) 00:12:15    Tar bort spill, kör 

produkter till tvätten, 
tar reda produkterna 
som är kvar i maskinen 
och ordnar gammalt 
material. (Ej 
registrerad tid) 

2  Lämnar gamla verktyg  X  I (Y) 00:01:45    Transport (Ej 
registrerad tid) 

3  Hämtar nya verktyg  X  I (Y) 00:02:07    Transport (Ej 
registrerad tid) 

4  Läser av 
orderkort/sorterar  

N  I (Y) 00:01:53    (Ej registrerad tid) 

5  Startar ställ och räknar 
ut material  

N  I 00:00:49      

6  Lämnar materialkort till 
truckföraren  

X  I (Y) 00:00:49      

7  Riggar hylssidan  V  I (Y) 00:27:30    Strul med verktyg  
8  Riggar stanssidan  V  I (Y) 00:08:47      
9  Letar efter produkt i 

datorn  
N  I  00:03:08      

10  Förbereder hylssidan för 
lyft och rengör  

N  I 00:01:31  00:01:05  Förbereder hylssida 
(00:01:31) Rengöring 
(00:01:05) 

11  Förbereder stanssidan 
för lyft och rengör  

N  I  00:00:45  00:00:40  Förbereder stanssida 
(00:00:45) Rengöring 
(00:00:40) 

12  Byter fingrar  N  I (Y) 00:07:32    Inte många som 
behövde bytas. Går till 
verktygsskåpet en bit 
bort och hämtar de 
som behövs  

13  Lyfter ur hylssidan och 
rengör  

N  I 00:03:16  00:05:00  Flyttar hylssidan till 
riggstationen mha en 
telfer (00:03:16). 
Rengöring (00:05:00)   

14  Lyfter ur stanssidan och 
rengör  

N  I  00:02:46  00:04:00  Flyttar stanssidan till 
riggstationen mha en 
telfer (00:02:46). 
Rengöring (00:04:00)  

15  Byter plats på 
matrisvagnarna  

X  I (Y)  00:01:29      

16  Sätter i utpetare  V  I 00:06:37  00:00:32  Rengöring (00:00:32)  
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17  Hämtar och sätter 
i hylssida  

V  I  00:03:30      

18  Ställer in pressar  V  I 00:04:40    Grovställer pressarna 
på stanssidan. Mäter 
höjd på produkterna 
och jämför med datorn  

19  Sätter maskinen i läge  V  I  00:01:00    Görs för att få den i 
läge för ytterligare 
maskininställning  

20  Hämtar och sätter i 
stanssida  

V  I  00:05:40      

21  Hämtar ämnesserie  X  I (Y) 00:00:40    Dessa underlättar 
injustering av 
fingeröppningen  

22  Injustering av 
fingeröppning  

V  I  00:11:45      

23  Byter från skäggning till 
stukning  

V  I  00:02:42    Ställer in ett hjul i 
maskinen. Finns tre 
olika lägen  

24  Kalibrerar datorn  V  I  00:08:11      
25  Byter från skäggning till 

stukning  
V  I  00:04:08      

26  Spetsar tråden  N  I (Y)  00:03:29      
27  Drar tråd in i maskinen  N  I  00:15:21      
28  Finjusterar och formar 

produkten  
V  

  

I 01:10:40    Detta är beroende på 
hur erfaren operatören 
är  

              
  Observerad tid:      03:46:02    Videofilmad  
  Loggad ställtid:      03:29:55    Den tiden under 

observationen som 
ställtiden var loggad i 
affärssystemet  
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Bilaga 3 Intervjumall 1  

Intervjumall som används som stöd vid intervju med operatörer 
    

1.   Berätta lite hur en omställningsprocess ser ut för maskin X? 	  

a.   Hur många olika produkter/ställ görs i maskinen? 	  

b.   Körs någon produkt oftare än andra? 	  

c.   Skiljer sig de olika omställningsprocesserna mycket från varandra? 	  

d.   Hur många operatörer är det som genomför omställningarna vid 

maskinen? 	  

2.   Vad tänker du om omställningsprocessen, hur går du tillväga? 	  

3.   Hur lång tid uppskattar du att omställningsprocesserna tar? 	  

4.   Hur loggas data vid omställningsprocesserna? 	  

5.   Vad anser du det finns för kritiska/krångliga moment i omställningsprocessen? 	  

6.   Varför tror dessa moment är de mest kritiska/krångliga? 	  

7.   Finns det moment som du tror skulle kunna göras medans maskinen är igång som i 

dag görs under ställtiden?  

8.   Hur tror du man skulle kunna eliminera en del omställningsmoment? 	  

9.   Har du några förbättringsförslag för att minska de ställtider som finns idag? 	  

10.  Finns det något mer du vill tillägga? 	  
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Bilaga 4 Svar utifrån intervjumall 1 

 	  
Intervjusvar	  Operatör	  1	  	  
  	  

1.   Berätta lite hur en omställningsprocess ser ut för maskin X? 	  

Ett Helställ innebär:  

Ø   Byte av stanssida, hylssida, fingrar 	  

Ø   Riggning av matrisen 	  

Ø   Rengöring 	  

Ø   Materialbyte 	  

Ø   Byte av valsar 	  

Ø   Datainställning 	  

Ø   Grovinställning 	  

Ø   Förflyttning av korgar, riggstationer, stanssida, hylssida, fingrar och hämtning av nya 

verktyg  	  

Ø   Finjustering 	  

Ett Delställ innebär:  	  

Ø   Byte av stanssida och hylssida, ibland fingrar 	  

Ø   Riggar matrisen 	  

Ø   Rengöring 	  

Ø   Datainställning 	  

Ø   Grovinställning 	  

Ø   Förflyttning av korgar, riggstationer, stanssida, hylssida, fingrar och hämtning av nya 

verktyg 	  

Ø   Finjustering 	  

Ett Längdställ innebär:  	  

Ø   Justering av längd i dataprogrammet 	  

Ø   Ibland sker även byte av material 	  

Ø   Ibland sätts det i luftpluggar i stanssidan 	  
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a.   Hur många olika produkter/ställ görs i maskinen?  	  

Antalet produkter som körs är ca 600st och ställen varierar lite beroende på vilken produkt som 
ska köras. Men ställen delas upp i helställ, delställ och längdställ. Sen kan innehållet i ett delställ 
och längdställ skilja sig lite, detta beroende på vilken produkt som ska köras härnäst.  	  

b.   Körs någon produkt oftare än andra?  	  

Svårt att säga, det beror helt på hur ordrar kommer in från kund samt hur beredningen görs.  	  

c.   Skiljer sig de olika omställningsprocesserna mycket från varandra?  	  

Det skiljer sig beroende på om det är ett helställ, delställ eller längdställ. 	  

d.   Hur många operatörer är det som genomför omställningarna vid 

maskinen?  	  

Just nu är vi väl 3 stycken som arbetar i maskinen där en är under upplärning.  	  

2.   Vad tänker du om omställningsprocessen, hur går du tillväga? 	  

Alla operatörer gör olika. Är det ett helställ börjar jag med materialbytet för att sedan göra det 
som krävs inuti men jag vet att andra gör tvärtom. 	  

3.   Hur lång tid uppskattar du att omställningsprocesserna tar?  	  

Ett helställ ca 3-4 timmar, delställ mellan 1-2 timmar och längdställ mellan 15 minuter-1timme.  	  

4.   Hur loggas data vid omställningsprocesserna?  	  

Jag startar stället när stället börjar, skulle stället pågå när det är frukost, lunch eller rast så stannar 
jag stället för att sedan starta de igen när jag kommer tillbaka. Dock finns det nog ingen riktlinje 
för hur detta ska ske då det görs olika beroende på operatör tror jag.  	  
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5.    Vad anser du det finns för kritiska/krångliga moment i 

omställningsprocessen?  	  

De kritiska momenten är beroende av hur lång produktionsserien som körs är.  
Är det längre produktionsserier hinner jag oftast förbereda det mesta till nästkommande 
produkt men det blir problem när serierna och maskinkörningen är korta. Finjusteringarna är 
också krångligt då det är beroende av hur stor kunskap och erfarenhet man har eftersom det är ett 
hantverk. Det kan nog också anses som ett kritiskt moment då det förmodligen tar upp en stor 
del av ställtiden. . 	  

6.   Varför anser du dessa moment är de mest kritiska/krångliga?  	  

Det kan vara svårt att hinna förbereda det som går innan ställarbetet påbörjas, beroende på hur 
produktionsserien ser ut innan.	  Förberedelserna är då inte klara och det tar längre tid att 
genomföra ställarbete när man måste gå ner och göra klart både riggen och eventuellt fingrar för 
nästa körning. Finjusteringen har som sagt mycket med kunskap och erfarenhet att göra, man kan 
nog säga att man aldrig blir fullärd i det här yrket. 	  

7.   Finns det moment som du tror skulle kunna göras medans maskinen är 

igång som i dag görs under ställtiden?  	  

Förberedelse av stanssida, hylssida och fingrar. Flytta backar (tomma och fulla). 	  

8.   Hur tror du man skulle kunna eliminera en del omställningsmoment?  	  

Ett sätt skulle vara att verktygsmakaren förbereder stanssida, hylssida och fingrarna i den extra 
riggstation som finns. Då skulle hela detta moment flyttas utanför den ställtid som krävs när det 
handlar om hel- och delställ. Speciellt viktigt blir detta när man redan kör kortare 
produktionsserier, då hinner jag inte rigga matrisen för nästa körning innan jag måste slå av 
maskinen igen. Man skulle säkert kunna spara runt 30 minuter om detta redan var klart.  	  

9.    Har du några förbättringsförslag för att minska de ställtider som finns 

idag?  	  

För att minska förflyttningarna vid hämtning av verktyg skulle ett ställage finnas vid arbetsplatsen, 
där verktygen som ska användas i de omställningar som ska göras under dagen finns. Verktygen 
står idag i ett ställage inne hos verktygsmakaren. En trådlös telfer skulle underlätta förflyttningen 
av stanssida, hylssida och fingrar. Sen skulle en skjutbar verktygstavla uppe vid maskinen göra att 
verktyg inte behöver ligga löst, som även förbättrar säkerheten vid arbete i maskinen.  	  

10.  Finns det något mer du vill tillägga?  
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Bilaga 5 Intervjumall 2 

Intervjumall som används som stöd vid intervju med 
produktionsteknikerna 

1.   Hur skulle ni beskriva att erat arbete berörs med avseende på hur dagens långa 

ställtider ser ut?	  

2.   Har det tidigare genomförts något arbete med ställtidreducering?	  

3.   Hur anser ni att ställtiderna bör loggas i affärssystemet?	  

4.   Den loggade data för ställtid som finns idag, vad används den till?	  

5.   Hur jobbar ni med implementering av 5S?	  

 


