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Abstract 

Through this thesis conditions have been developed that could have a significant role at 

the implementation of setup time reduction with the SMED method. As a result of this a 

general model has been created that companies can use to be as effective as possible with 

the setup time reduction.  Between the studied departments in the company differences 

and similarities have been found in their work before and during the implementation of 

SMED. Continued work that companies can use after the implementation of SMED is 

also presented that further can help companies to reduce the setup time. During the thesis 

different methods such as observations, interviews and gathering data, has been used to 

create a good view of what can be of significance when working with setup times. The 

studies have been carried out at Mekanotjänst Järvsö that works with mechanical 

production. Among the company's customers there are globally leading companies such 

as telecom, electronics, workshops and the medicine industry. The company chooses to 

work with setup time reduction through SMED to further increase the efficiency of the 

production, to increase the flexibility, decrease PIA (Products In Work) and continuing 

work to improve the processes. 

 

The resultant outcome represents conditions at the implementation of setup time 

reduction through SMED, and differences and similarities between the two departments 

at the company that have been compared in the work with SMED. The conditions create a 

model that companies can work after to achieve an optimal setup time reduction through 

SMED. The represented conditions in the model are: JIT, 5S, a strong management, 

communication in the company, enthusiastic employees, cross-functional teamwork, 

work with continuous improvements through PDCA and good planning. The conclusion 

drawn from this is that the conditions should give an optimal setup time reduction for 

companies who want to work with the SMED method. Another conclusion that has come 

up is that companies should not copy what another department/company have done in 

their work with set up time reduction, then most often all departments/companies have 

different starting point to be emanate from when they will reduce set up times. During 

comparison of the two departments in the company the authors found some problems in 

one of the departments that the authors have given some ideas to further improve the 

production. Furthermore suggestions on continued work have been presented that 

companies can work with after the implementation of SMED to further reduce the setup 

time and increase flexibility and productivity. 

Keywords 

Lean Production, SMED, conditions, manufacturing production, implementation
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Sammanfattning  

 

Genom detta examensarbete har förutsättningar tagits fram som kan vara av betydande 

roll vid införandet av ställtidsreduktion med SMED.  Genom detta har en generell modell 

kunnat skapas som företag kan använda sig av för att vara så effektiva som möjligt med 

sitt ställtidsarbete. Skillnader och likheter har kunnat urskiljas mellan avdelningar inom 

det studerande företaget då de jämförts i sitt arbete innan samt under införandet av SMED 

för att se deras utgångslägen. Fortsatt arbete som företag kan använda sig av och ha i 

åtanke efter införande av SMED presenteras också som vidare kan hjälpa till för att 

reducera ställtiderna ytterligare. Under examensarbetets gång har olika metoder så som 

observationer, intervjuer samt datainsamlingar använts för att skapa en god uppfattning 

om vad som kan vara av betydande roll vid reduktion av ställtider. Studien har utförts på 

Mekanotjänst Järvsö som arbetar med mekanisk tillverkning. Bland företagets kunder 

finns världsledande företag inom telekom, elektronik, verkstads- och medicinindustrin. 

Företaget valde att börja arbeta med ställtidsreduktion genom SMED för att förbättra 

produktionen, därav öka flexibiliteten, minska PIA(Produkter I Arbete) och arbeta med 

att ständigt förbättra processerna. 

 

Det resultat som tagits fram presenterar förutsättningar vid införandet av 

ställtidsreduktion genom SMED, samt skillnader och likheter mellan de två 

avdelningarna på företaget som blivit jämförda i arbetet med SMED. Förutsättningarna 

skapar tillsammans en modell som företag kan arbeta efter för att uppnå en optimal 

ställtidsreduktion genom SMED. De presenterade förutsättningarna i modellen är: JIT, 

5S, en drivande ledning, kommunikation inom verksamheten, entusiastiska medarbetare, 

tvärfunktionellt arbete, arbete med ständiga förbättringar genom PDCA samt en god 

planering. Den slutsats som framkommit är att dessa förutsättningar ska ge en optimal 

ställtidsreduktion för företag som vill arbeta med SMED-metoden. Att företag inte heller 

ska kopiera vad en annan avdelning/företag gjort i sitt arbete med ställtidsreduktion är 

också en slutsats som kommit fram, då oftast alla avdelningar/företag har olika 

utgångslägen att utgå ifrån när de ska reducera ställtider. Under jämförelsen av de två 

avdelningarna inom företaget skapades också en problembild där författarna givit 

förbättringsåtgärder till. Vidare har förslag på fortsatt arbete lagts fram som företag kan 

arbeta vidare med efter införandet av SMED för att ytterligare reducera ställtider och öka 

flexibiliteten och produktiviteten. 

Nyckelord 

Lean Production, SMED, förutsättningar, tillverkande produktion, implementering
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Läshänvisningar 

Ordlista 

Här ges en förklaring av olika begrepp som används i rapporten. Detta för att läsaren 

lättare ska kunna förstå rapporten då läsaren inte är insatt i ämnet. 

 

Kapitel 1 – Inledning  

Inledningen är en introduktion till studien. Här presenteras bakgrund, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och risker.  

 

Kapitel 2 – Metodbeskrivning 

Här presenteras och diskuteras valet av metoder som använts under examensarbetets gång 

samt kritik till dessa metoder och arbetets reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. 

 

Kapitel 3 – Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som använts under arbetets gång, 

dvs. den information och kunskap som förvärvats genom att läsa litteratur som behandlar 

ämnet. I början av kapitlet ges också förklaringar till logistiska begrepp som används i 

rapporten. 

 

Kapitel 4 – Nulägesbeskrivning 

Under följande avsnitt beskrivs och förklaras företagets nuvarande verksamhet.  

 

Kapitel 5 – Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit under studiens gång. En generell 

modell presenteras av förutsättningar som tagits fram under de utförda metoderna, vilka 

kan vara väsentliga vid införandet av ställtidsreduktion genom SMED-metoden. Här 

presenteras också skillnader och likheter av förutsättningar mellan de studerade 

avdelningarna. 

 

Kapitel 6 – Fortsatt arbete 

Under avsnittet fortsatt arbete beskrivs hur företag skulle kunna arbeta vidare med och 

efter införandet av SMED för att ytterligare kunna reducera ställtiderna. 

 

Kapitel 7 – Diskussion  

I detta kapitel diskuteras examensarbetet, val av metoder, styrkor och svagheter.  



11 

 

 

Kapitel 8 – Slutsats 

Avsnittet svarar mot syftet och dess frågeställningar där slutsatser angående resultatet och 

arbetet presenteras. 

 

Källförteckning 

I källförteckningen finns all information om de artiklar och böcker som använts under 

examensarbetes gång samt andra källor så som figurförteckning och intervjuad personal. 

 

Bilagor 

I avsnittet bilagor i examensarbetet finns bilder som beskriver orderflödet på företaget 

och de utförda SMED-analyserna med tillhörande arbetsbeskrivningar och 

spagettidiagram för att ge en klarare förståelse för läsaren. Här visas också det 

frågeformulär som använts under intervjuerna.  
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1 Inledning 

Inledningen är en introduktion till studien. Här presenteras bakgrund, syfte, 

frågeställningar, avgränsningar och risker.  

1.1 Bakgrund 

Det blir allt svårare för företag att överleva då konkurrensen hårdnar, inte bara genom 

konkurrens inom Sverige, utan även från konkurrenter världen över. Utvecklingen av 

produktionen har därför gått från att vara en biverksamhet till att vara det verktyg som 

kan betyda mycket för ett företags överlevnad. På Mekanotjänst i Järvsö har detta 

anammats och de har därför under våren 2008 startat sin Lean-resa under handledning av 

Produktionslyftet.  

 

Produktionslyftet är en stiftelse vars övergripande syfte är att stärka 

produktionskompetensen och utveckla svenska företags förmåga att producera effektivt 

för att behålla tillverkningsindustrin i Sverige. Målgruppen är medelstora företag i 

tillverkningsindustrin då det kan vara ett problem för små företag att utveckla sina 

produktionsprocesser att hålla världsklass. Företagens egen kompetens ska byggas upp 

och stöttning ska ges i det praktiska förbättringsarbetet i produktionen. Målet är att 

företag som fått direkt praktiskt stöd av Produktionslyftet kommer att ha utvecklat sitt 

arbetssätt och stärkt sin konkurrensförmåga(www.kks.se, 2009). 

 

För att uppnå målet med flexibilitet, samtidigt som inte onödigt lager byggs upp pga. 

överproduktion, måste jakten för att minimera den icke värdeskapande tiden börja. 

Genom att titta på de kritiska maskinerna med hög överbeläggning och tillämpa SMED 

kan detta uppnås(Anders Hugnell, personlig kommunikation, 2009-04-07). Genom att 

minska partistorlekarna ökar flexibiliteten, samtidigt som lagernivåerna sjunker och 

leveranssäkerheten ökar(Anders Hugnell, personlig kommunikation, 2009-04-28; 

Petersson et al., 2008). Reduktioner inom tillverkning kan ge många fördelar vilket 

inkluderar mindre arbete i processen och mindre färdigvarulager, förbättrad kvalitet, lägre 

kostnader och färre prognosfel(då prognoser är för en kortare tid)(Johnson, 2003). 

Reduktion i genomloppstiden ökar flexibiliteten och reducerar tiden för att svara på 

kundens order. Detta kan vara viktigt för överlevnaden och lönsamheten för många 

företag, särskilt av de företag som upplever ökat tryck på kortare leveranstider av 

kundanpassade produkter(Ibid.). 
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1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera förutsättningar som kan vara av 

betydande roll vid implementering av SMED i två olika produktionsområden och genom 

detta skapa en modell som företag kan använda sig av i sitt arbete med att reducera 

ställtider. Till syftet hör också att jämföra förutsättningar inom de angivna 

produktionsområdena. 

1.3 Frågeställningar 

• Vilka förutsättningar finns vid implementering av SMED inom dessa 
produktionsområden? 

• Vilka skillnader och likheter finns inom dessa tillverkningsområden vad 
det gäller införandet av SMED? 

1.4 Avgränsningar 

Examensarbetet kommer enbart att beröra den skärande avdelningen samt 

plåtavdelningen inom Mekanotjänst, Järvsö. Då valet ligger vid att fokusera på vilka 

förutsättningar som kan vara väsentliga vid implementering av SMED, kommer 

examensarbetet mestadels att beröra Lean Production och dess principer och tekniker. 

Detta för att kunna ta fram betydande förutsättningar för arbetet med ställtidsreduktion.  

1.5 Risker 

Risker har uppkommit under detta arbete gång p.g.a. att det inte ligger inne så mycket 

order inom plåtavdelningen. Detta har gjort att endast ett ställ av en enklare variant har 

kunnat analyseras där. En risk vid SMED-analyserna är också att ställen utförts med 

andra förhållanden än vad det skulle ha gjorts i verkligheten, t.ex. med förberedelser osv. 
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2 Metodbeskrivning 

Här presenteras och diskuteras valet av metoder som använts under examensarbetets 

gång samt kritik till dessa metoder och arbetets reliabilitet, validitet och 

generaliserbarhet. 

2.1 Metodansats 

Olika metoder har använts för att få fram väsentlig information som kan vara av stor 

betydelse för detta examensarbete, vilka presenteras i detta kapitel. Genom att använda ett 

stort omfång av metoder kan en sådan bred uppfattning som möjligt fås av det studerade 

företaget samt för de teori som arbetet grundas på.  

 

Första besöket hos Mekanotjänst Järvsö ägde rum i slutet på mars då författarna 

presenterade sig för företaget och då det bestämdes vad som skulle utföras under 

examensarbetet. Vid andra besöket hos företaget skapade författarna sig en uppfattning 

om verksamheten där samtal med företagets VD, produktionsansvarige samt 

kontaktperson inom företaget ägde rum. Därefter lades mallen till denna rapport där 

tankar och funderingar antecknades ned. Under andra besöket bestämdes också att 

författarna skulle delta vid de två SMED-utbildningarna som Produktionslyftet 

anordnade. De kommande två besöken hos företaget ägnades åt intervjuer med 

medarbetare med olika positioner inom de berörda avdelningarna och observationer då 

operatörerna utförde s.k. SMED-analyser under Produktionslyftets utbildning ute i 

produktionen. Under SMED-analysen antecknades de aktivitet som utfördes ned samt 

tider för aktiviteterna för att vidare kunna analyseras. Det femte och sjätte besöket hos 

företaget handlade om att jämföra författarnas uppfattning med verkligheten då bl.a. den 

produktionsansvarige fick gå igenom den nulägesbeskrivning som författarna skapat för 

att kunna bekräfta att all insamlade informations från SMED-analyserna stämde. Detta för 

att en sådan korrekt bild av verksamheten skulle fås.  

 

Under hela arbetets gång har litteraturstudier utförs löpande för att författarna hela tiden 

skulle kunna bygga på sin kunskap om det valda ämnet. Genom de valda metoderna har 

författarna samlat in information och skapat en nulägesbeskrivning av företaget där 

förutsättningar för optimal ställtidsreduktion genom SMED kunnat tas fram. Genom att 

information samlats in om bl.a. hur långt företaget kommit på vägen med sitt Lean-arbete 

samt inom de berörda avdelningarna har förutsättningar kunnat tas fram. Skillnader och 

likheter mellan avdelningarna har också kunnat urskiljas. De framtagna förutsättningarna 
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utgör en modell som företag kan använda sig av då de bestämt sig för att införa 

ställtidsreduktion inom deras produktion. Författarna har också valt att ta fram fortsatt 

arbete som företag kan använda sig av under och efter införandet av SMED för att kunna 

skapa ytterligare effektivitet samt produktivitet. 

2.2 Observationer 

Enligt Hartman (1998) används observationer för att ge kunskap om beteende och 

skeende som förekommer under naturliga situationer, samt också laborativa situationer 

där beteendemässiga reaktioner undersöks med olika slags påverkan. Genom 

observationer iakttas det sociala agerandet direkt medan den visuella kontakten är 

minimal. Den som observerar kan ingå i den observerande situationen på två olika sätt, 

nämligen genom en deltagande observation eller en icke deltagande observation. Under 

de deltagande observationerna beskriver forskaren ett skede eller en process som denne 

deltar i och iakttar pågående händelseförlopp. En fördel med deltagande observationer är 

att forskaren har möjlighet att gå på djupet och verkligen förstå skeendena. Genom 

deltagande observationer kan misstolkningar och miste om viktiga företeelser i processen 

undvikas. Då deltagande observationer används bör också andra informationskällor så 

som intervjuer och protokollföring utnyttjas(Ejvegård, 1996).  

 

Hartman (1998) menar också att fördelen med observationer är att en minnesbild skapas 

som inte kan fås genom intervjuer. Den nackdel som han presenterar är att observationer 

kan vara dyra och tidsödande att utföra. Hartman (1998) skiljer mellan strukturerade och 

ostrukturerade observationer då det förstnämnda handlar om att intresset finns att studera 

en viss, begränsad sak. En ostrukturerad observation handlar om att något som studeras 

inte i förväg är bestämt att studeras. Genom observationer ges en möjlighet till att snabbt 

samla in information samt att kunna se problem ur ett objektivt perspektiv. En nackdel 

som finns med observationer är att det inte går att gå tillbaka till den förflutna tiden för att 

ta in mer fakta(Andersen, 1994).  

 

I detta examensarbete har observationer varit av stor betydelse under de SMED-analyser 

som utförts. Tillsammans med SMED-grupperna som bildats inom Mekanotjänst’s 

produktion, bestående av tvärfunktionella grupper av medarbetare, har dessa analyser 

varit möjliga att genomföra. Med både ögon utifrån och från de tvärfunktionella 

grupperna som består av medarbetare från olika avdelningar har de kompletterat varandra 

genom att ha olika syner av produktionen. Genom att en bestämd process har studerats 

har det under detta examensarbete rört sig om strukturerade observationer. 
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Observationerna har utförts då SMED-grupper inom företaget genomfört SMED-

analyser, då det kan sägas att författarna varit deltagande vid observationerna. Detta för 

att författarna ska kunna gå på djupet och verkligen skapa sig en förståelse av skeendet. 

2.3 Intervjuer 

Genom att göra en intervju får personen i fråga själv berätta om det som håller på att 

undersökas då det t.ex. görs en studie då intervjuarna behöver få en bättre 

inblick(Hartman, 1998). Intervjuer kan vara standardiserade och strukturerade. Med 

standardisering bestäm hur stor grad av intervjun som i förväg är bestämd i form av vissa 

frågor. Då intervjuaren i förväg bestämmer allt som har med frågorna att göra vid en 

intervju sägs den vara strukturerad. Det kan också vara bra att standardisera intervjuer så 

att frågorna ställs på samma sätt till de intervjuade. Om de ställs på olika sätt kan frågan 

tolkas på olika sätt, då ett helt annat svar kan uppkomma. Genom att ha en hög 

standardisering kan detta misstag undgås.  

 

Vid strukturering bestäms i vilken utsträckning frågorna begränsar svarsutrymmet. Det 

handlar om slutna och öppna frågor där den intervjuade vid en sluten fråga antigen svarar 

på en ja/nej fråga eller om vilket år den är född. De öppna frågorna handlar om att olika 

svarsalternativ kan ges. Då den intervjuade får en öppen fråga kan denne beskriva och 

förklara då det inte finns samma begränsningar som inom en sluten fråga. Intervjuer är 

lämpliga att använda då intervjuaren är intresserade av något som det enklast kan ges 

kunskap om genom att en person berättar om det(Hartman, 1998).  

 

Det snabbaste sättet för att skapa en uppfattning av läget är att göra intervjuer(Ekholm 

och Fransson, 1992). Genom att utföra intervjuer kan information fås som inte kan tas in 

via observationer. Uppgifter om andra personer som kan vara av värde för 

undersökningen kan också fås(Andersen, 1994). Ett sätt för att motverka att egna 

tolkningar och fel slutsatser görs är att låta uppgiftslämnare granska det tolkningar som 

författare gjort(Patel och Tebelius, 1987). Då detta sker kan en mer korrekt bild fås av 

den verksamhet som beskrivs. 

 

Besöksintervjuer 

Besöksintervjuer är en form av intervju som går fort att genomföra och det är också en 

intervjuform där situationen är kontrollerad. Intervjuaren kan använda komplicerade 

frågor, speciellt om den intervjuade personen fått de berörda frågorna i förväg. 

Intervjuaren har också fördelen med att kunna följa upp frågor och intervjusituationen 
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kan skapa ett förtroende mellan den intervjuade och intervjuaren. Genom kroppsspråket 

kan ytterligare nyanser i svaren uppfattas så som att ansiktsuttrycket säger något annat än 

de svar som fås i ord. Besöksintervjuer kan ge höga kostnader, då i samband med resor. 

Den intervjuade och den som intervjuar kan påverka varandra genom olika effekter och 

svåra, känsligare frågor kan vara svåra att ställa(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). 

 

För att få en djupare och bredare förståelse av observationerna med dess tillhörande 

SMED-analyser utfördes intervjuer med de medarbetare som deltog. Genom dessa 

intervjuer kunde det ställas frågor om hur vissa saker fungerade, vad de tyckte om 

införande av SMED osv. Detta för att kunna skapa en sådan korrekt nulägesbeskrivning 

som möjligt. Då intervjuer varit aktuella i samband med de SMED-analyser som utförts 

och vid de besök som gjorts kan det sägas att det använts s.k. besöksintervjuer i detta 

examensarbete där intervjuerna både har varit relativt standardiserade och strukturerade 

med den största delen bestående av öppna frågor. Som underlag för intervjuerna har en 

förarbetad enkät används där de frågor som funnits med kunnat utvecklas i den mån det 

behövts. Denna enkät finns att se i bilaga 11. 

2.4 Datamaterial 

En viktig aspekt att tänka på vid insamling av data är om de data som behövs redan finns 

dokumenterad genom tidigare undersökningar eller genom datasystem. Möjligheten att 

vinna tid samt att kunna få mer gjort under den tid som är avsatt för undersökning kan ges 

genom att använda sig av redan befintlig och dokumenterad data, sekundärdata(Hansagi 

och Allebeck, 1994). Metoden som använts för att ta fram de data som använts måste 

också finnas dokumenterad så att andra forskare ska kunna bedöma värdet av det 

framkomna resultatet(Ibid.).  

 

I samband med de utförda observationerna samlade operatörerna i SMED-grupperna in 

data i form av aktivitet och tiden för utförandet av aktiviteterna för att utföra olika 

moment vid ett ställarbete. De data som framkommit under mätningarna har till vis del 

jämförts med satta tider i företagets affärssystem.  

2.5 Litteratur 

När litteraturstudier utförs är det viktigt att det utförs på rätt sätt. Det kan vara bra att läsa 

böcker i början för att bli introducerad i ämnet. Vid litteraturstudier används både primär- 

och sekundärlitteratur. Primärlitteratur handlar om en undersökning som är utförd och 
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beskriven av den person som utfört undersökningen, även nämnt som 

forskningsrapporter(Hartman, 1998). Vid studier av primärlitteratur bör läsaren förhålla 

sig kritiskt. Det handlar om att upptäcka rapportens styrka och svagheter. 

Sekundärlitteratur är ofta böcker som behandlar ett ämne utan att själv vara en 

undersökning. Sekundärlitteraturen kan oftast inte ge tillräckligt med detaljer om hur 

undersökningen är genomförd och är ofta vinklad(Hartman, 1998).  Ett sätt för att kunna 

stärka pålitligheten kan vara att läsa i författarnas referenslistor för att se vad de har 

baserat sitt skrivande på(Ejvegård, 1996). Genom att låta litteraturstudier pågå under 

arbetets gång skapas värdeskapande tid(Hansagi och Allebeck, 1994). 

 

Under examensarbetes gång har litteraturstudier skett löpande för att kunna bygga på 

kunskap i det valda ämnet. Både primär- och sekundärlitteratur har använts i form av 

vetenskapliga forskningsartiklar och böcker för att skapa trovärdighet och pålitlighet. Vid 

sökning av artiklar har högskolans vetenskapliga databaser använts. 

2.6 Metodkritik 

De metoder som använts under examensarbetets gång anses har varit passande enligt 

författarna. De observationer som utförts har gett information om hur verksamheten och 

dess produktion fungerar. Observationerna lät författarna få en egen bild av hur ett 

ställarbete fungerade inom de studerade avdelningarna. För att sedan kunna få svar på de 

frågor som uppstod valde författarna att använda sig av intervjuer där sakkunniga inom 

produktionen intervjuades för att rätt kunskap och förståelse skulle fås. Valet av 

standardiserade och strukturerade intervjuer föll sig då författarna ville se om svaren på 

frågorna liknade varandra då operatörerna intervjuades. Till viss del valdes vissa frågor 

bort då de inte ansågs beröra vissa intervjuade inom företaget.  

 

Om möjlighet hade funnits för att titta ytterligare på ett ställarbete inom plåtavdelningen 

hade en större förståelse kunnat fås av plåtavdelningen då denna blev lite 

underrepresenterad under examensarbetets gång. Hade också tid och möjlighet funnits 

hade författarna velat titta på ytterligare ett företag för att se om liknande förutsättningar 

hade tagits fram för ställtidsreduktion även vid det andra företaget. Detta för att kunna 

jämföra två avdelningar där med det valda företaget då verksamheterna skulle kunna 

skilja sig. Trots att detta inte utfördes anser författarna att rätt val av metoder gjorts och 

att förutsättningar som skapar en modell för företag att anamma vid ställtidsreduktion 

kunnat tas fram. 
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2.7 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär att ett mätinstrument som använts ska ge tillförlitlighet och 

användbarhet. Reliabilitet, eller pålitlighet kan stärkas genom att ett test eller metod 

genomförts ett flertal gånger utan att resultatet skiljer sig nämnvärt(Hartman, 1998; 

Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Det gäller också att rätt metod har valts till den 

forskning som bedrivs. Om det resultat som framkommer överensstämmer med vad andra 

forskare kommit fram till kan resultat anses ha reliabilitet. Detta måste beaktas då 

reliabiliteten av en forskning utvärderas(Hartman, 1998; Ejvegård, 1996).   

 

Under examensarbetes gång har en del metoder valts ut för att bäst kunna bidra till att 

svara mot syftet. Observationer, intervjuer, datainsamling samt litteraturstudier har 

använts för att få ett sådant brett upptagningsområde som möjligt. Genom att också låta 

någon inom Mekanotjänst’s produktion läsa igenom den gjorda nulägesbeskrivningen ses 

det till så att den är överensstämmande med verkligheten vilket ger den trovärdighet. Vid 

intervjuerna som utförts har liknande svar fåtts om hur bl.a. produktionen fungerar osv. 

Valet av att intervjua så många som författarna gjort under detta examensarbete har legat 

på att få en sådan korrekt bild av verkligheten med alla intervjuades synpunkter. Om 

denna studie utförts av någon annan är det ganska sannolikt att ett liknade resultat 

framkommit. Något som kan ha stört reliabiliteten i detta arbete är en av riskerna som 

uppkommit. Då ett arrangerat ställ utförs kan det vara en viss förberedelse som skapats 

innan då förutsättningarna för ställena kanske inte stämmer med verkligheten helt och 

hållet. Hade studien innefattat ytterligare ett företag där t.ex. två andra avdelningar också 

studerat där samma resultat uppnåtts hade reliabiliteten kunnat höjas. 

2.8 Validitet 

Validitet är ett mått på den egenskap som kommer att mätas. Med andra ord ett mått på 

det som var avsett att mäta. Då ett resultat från en undersökning anses ha hög reliabilitet 

behöver inte validiteten/giltigheten vara det. Den inre validiteten handlar om 

överensstämmelsen mellan begrepp och de mätbara definitionerna av dem.  

(Andersen, 1994; Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006) 

 

Under arbetets gång har författarna lyckats mäta det som var avsett att mäta där inga 

större utsvävningar skett utanför de ramar som satts upp. Dessvärre har vissa saker ställt 

till det lite så som de risker som uppstått under examensarbetet som presenteras i 

inledningsavsnittet där bl.a. färre mätningar än planerat kunnat utföras inom en av de 
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studerade avdelningarna inom företaget. Avgränsningar till teorin sattes i början av 

arbetets gång där författarna heller inte svävat ut för mycket inom de satta ramarna. 

2.9 Generaliserbarhet(Yttre Validitet) 

Yttre validitet avser överensstämmelsen mellan det mätvärde som fås när verkligheten 

och en operationell definition används(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006). Den yttre 

validiteten gäller ett resultats överensstämmelse med verkligheten och konstateras genom 

en empirisk prövning. Är resultatet sant eller falsk? (Andersen, 1994). Den är också 

oberoende av den inre validiteten och kan inte bedömas utan att veta hur det impiriska 

materialet samlats in och ser ut(Eriksson och Wiedersheim-Paul, 2006).  

 

Olika typer av källor har använts, vetenskapliga artiklar, böcker, observationer och 

intervjuer med personal. Detta för att skapa ett sådant brett intag av information och 

kunskap som möjligt. Genom att också låta en kunnig inom Mekanotjänst’s produktion 

gå igenom nulägesbeskrivningen/SMED-analysen får denna en mer korrekt 

överensstämmelse med verkligheten. Därefter har en modell tagits fram som andra 

företag ska kunna använda sig av i sitt arbete med ställtidsreduktion där de måste börja 

med att se till sitt utgångsläge och sina förutsättningar. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras den teoretiska referensramen som använts under arbetets 

gång, dvs. den information och kunskap som förvärvats genom att läsa litteratur som 

behandlar ämnet.  

3.1 Logistiska termer 

Här ges en förklaring av olika begrepp som används i rapporten. Detta för att läsaren 

lättare ska kunna förstå rapport då läsaren inte är insatt i ämnet. 

 

Balanserat flöde – Ett flöde där arbetsinnehållet är jämt fördelat mellan 

resurserna(Petersson et al., 2008). 

 

Buffert  – Finns till för mellanlagring eller för att kunna leverera då processen inte kan 

göra det(Petersson et al., 2008). 

 

Dragande system/pull-system – Står som princip under Lean-principen Just In Time 

(JIT). Kundprocessen signalerar till produktionen när ett behov uppstår, vad och hur 

mycket(Petersson et al., 2008). 

 

Flaskhals – En resurs som har lägre kapacitet än det behov som finns(Petersson et al., 

2008). 

 

Genomloppstid – Tiden från att produktionen startar till dess att produkten är 

färdig(Shingo, 1987). 

 

Heijunka  – Eller utjämning på svenska som innebär att lika många produkter planeras in 

i varje tidsintervall. Det gäller också att produktionssekvensen planeras så att produkter 

med stort arbetsinnehåll sprids ut jämnt över tiden(Petersson et al., 2008). 

 

IDE  – Inside Exchange of Die, arbetsmoment under stället som måste utföras medan 

maskinen står stilla(Shingo, 1987). 

 

Inbyggd kvalitet  – En Lean-princip som finns under huvudprincipen Jidoka. Syftar till 

att kvalitet byggs in i processen så att allt blir rätt från början(Petersson et al., 2008). 
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Jidoka – En av de två huvudprinciperna/huvudpelare inom Lean Production(Shingo, 

1987) vilken syftar till att uppnå hög och jämn kvalitet utan kontroller(Petersson et al., 

2008). 

 

Just In Time(JIT)  – En av de två huvudprinciperna/huvudpelare inom Lean 

Production(Shingo, 1987) som strävar efter att uppnå korta ledtider som är 

förutsägbara(Petersson et al., 2008). Står även för en strävan utan lager, önskan om 

leverans av material i samma stund som det ska användas, av rätt antal och rätt artikel, 

som ska vara färdig just när det behövs(Olhager, 2000). 

 

Kaizen – En japansk term som står för ständiga förbättringar(Petersson et al., 2008). 

 

Kontinuerligt flöde  – En princip under huvudprincipen Just In Time som syftar till att 

material/produkt inte ska stanna upp någonstans genom flödet för att kunna minimera 

ledtiden(Petersson et al., 2008). 

 

Ledtid(leveranstid) – Tiden det tar för en produkt att ta sig igenom en process eller ett 

flöde(Petersson et al., 2008). Tiden från order till leverans(Oskarsson et al., 2006; Shingo, 

1987). 

 

OED – Outside Exchange of Die, arbetsmoment under stället som kan utföras medan 

maskinen går(Shingo, 1987). 

 

PDCA – Står för Plan, Do, Check och Act, alltså planera, genomföra, kontrollera och 

standardisera. En teknik för att strukturera förbättringsarbete(Petersson et al., 2008). 

 

PIA  – Står för Produkter I Arbete. Produkter som har kommit in i processen men som 

ännu inte lämnat flödet. PIK, en synonym till PIA som står för Produkter I Kö(Oskarsson 

et al., 2006).  

 

Poka Yoke – Ett japanskt begrepp(Petersson et al., 2008) som används för att förhindra 

att fel uppkommer(Shingo, 1987). Står för lösningar som gör det mer eller mindre 

omöjligt att göra fel(Petersson et al., 2008). 

 

Process – Förädlingssteg i ett flöde som består av en kedja av aktiviteter med en tydlig 

början och ett tydligt slut(Oskarsson et al., 2006). 
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Slöseri – Det som inte adderar värde till produkten och som kunden inte är beredd att 

betala för(Petersson et al., 2008). 

 

SMED – Står för Single-digit Minute Exchange of Die och är en teknik som används för 

ställtidsreduktion(Petersson et al., 2008). 

 

Spagettidiagram – Under analysen av det ställ som utförs kan spagettidiagram skapas 

för att se hur operatören rör sig under ställets gång. Detta diagram kan sedan användas för 

ytterligare analys av det observerade ställarbetet för att kunna reducera ställtiden(Anders 

Hugnell, personlig kommunikation, 2007-04-01).  

 

Stopp vid fel – En Lean-princip under huvudprincipen Jidoka som syftar till att 

säkerställa att kvalitetsbrister som uppkommer inte ska kunna ta sig vidare i 

flödet(Petersson et al., 2008). 

 

Ställtid  – Tiden från det att den sista korrekta detaljen i ett parti är färdig tills den första 

detaljen i nästa parti är färdig. Alltså den tid det tar att ställa i ordning en maskin och få 

fram en godkänd detalj för att kunna köra den kommande ordern(Petersson et al., 2008). 

 

Synkroniserade processer – Processer som hålls igång samtidigt i ett flöde(Petersson et 

al., 2008). 

 

Takt  – En Lean-princip under huvudprincipen Just In Time vilken anger den puls som 

ska finnas genom hela produktionssystemet. Bidrar också till att synkronisera alla 

aktiviteter(Petersson et al., 2008). 

 

TPS – Toyota Production System, ett strukturerat ramverk av principer(Petersson et al., 

2008), ett tillverkningssystem inom Toyota(Shingo, 1987). 

 

Tvärfunktionellt arbete  – Team där medlemmar med olika funktioner arbetar 

tillsammans för att ge sina skickligheter och perspektiv till en allmän arbetsproduktion 

(Wynn och Novick, 1995).  

 

Återställningstid  – Produktionstid, för att vid behov återställa produktionsläget så att 

produktionssläpet försvinner(Petersson et al., 2008). 
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3.2 Ställtid 

Det finns många definitioner av vad ställtid är. Olhager (2000) ger sin definition på 

ställtid så här:  

”Ställtiden är den tid som går åt för att ställa om en produktionsutrustning t.ex. en 

maskin, från tillverkning av en produkt till en annan typ av produkt.”  Den definition av 

ställtid som valts ut att användas av författarna under detta examensarbete är den givna 

definition som Produktionslyftet lämnat och som lyder: 

”Tiden från att den sista korrekta detaljen i ett parti är färdig tills den första korrekta i 

nästa parti är färdig”(Anders Hugnell, personlig kommunikation, 2009-04-07). 

 

Med tanke på det stora antalet av produkter och varianter som måste produceras i olika 

kvantiteter finns inte möjlighet att ha en särskild maskin eller maskinlinje för varje 

produkt. Olika produkter måste produceras med samma utrustning vilket betyder att varje 

gång det ska bytas från produkt A till produkt B måste en rad aktiviteter utföras av 

operatörer för att förbereda utrustningen för den kommande produkten. Detta kan handla 

om t.ex. utbyte av delar, justering av inställningar, städning, administration och att få 

fram nya råvaror(van Goubergen och van Landeghem, 2002).  

 

Vad är ställtid? 

En omställningscykel består generellt av följande aktiviteter i kronologisk ordning: 

1. Initiering av omställning, genom utsläpp av en tillverkningsorder. 

2. Förberedelser av nödvändig utrustning såsom verktyg, fixturer och NC-program 

samt material. Detta omfattar uttag av verktyg och material samt transport av 

detta till arbetsstationen. 

3. Uppsättning, för bearbetning av ett nytt parti, dvs. positionering och fastsättning 

av verktyg och fixturer samt inställning av nya bearbetningsdata. 

4. Processjustering, för att säkerställa god produktkvalitet, genom provtagning och 

inspektion. 

5. Bearbetning av partiet (ingår inte i omställningen) 

6. Nedtagning av verktyg och fixturer 

7. Avslutning, dvs. återlämning av verktyg och fixturer, rapportering av avslutad 

operation, inklusive ställ- och operationstid. 

(”Fundamenta som gäller; Affärsnyttan med ställtidsreduktion”, Bättre produktivitet 

7/2000) 
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Kvaliteten av ett ställ bestäms enligt van Goubergen och van Landeghem (2002) genom 

tre huvudelement:  

• Tekniska aspekter av utrustning och verktyg 

• Organisationen av arbetet, vem gör vad när? 

• Metod, hur? 

Alla dessa tre huvudelement måste undersökas och optimeras för att inneha goda 

kvalitativa ställ med medarbetare som är motiverade att utföra och inrätta detta(van 

Goubergen och van Landeghem, 2002). Figur 1 visar en modell av huvudelementen av ett 

ställ enligt van Goubergen och Landeghem (2002).  

 

 

Figur 1. Huvudelement av ett ställ. 

 

3.3 Ställtidsreduktion genom SMED  

Under det senaste årtiondet, har behovet av kortare ställtider ökat inom alla typer av 

industrier(Cakmakci, 2007). Med en omställning avses de aktiviteter som förknippas med 

förändringen av en verksamhetsprocess från att producera ett parti av en produkt, till att 

producera ett annat parti av en annan produkt(Ibid.). 

 

Omställningar, produktbyten, verktygsbyten och upprepade underhållsarbeten stjäl 

mycket tid från produktionen. Arbetet känns många gånger jobbigt vilket ofta leder till att 

det undviks så långt som möjligt. Långa stilleståndstider tas ofta för givna. Visserligen 

jobbas det ofta hårt för att komma igång igen med produktionen så fort som möjligt, men 

allt för lite tid läggs på att i förväg planera och modifiera utrustningen för att försöka 

förkorta omställningstiderna(Olhager, 2000).  

 

Det finns ingen generell metod för att uppnå ställtidsreduktion. En vanlig ansats med sitt 

ursprung i Japansk produktionsfilosofi (Shingo, 1985) är SMED där målsättningen är att 

ställtiden genomgående ska reduceras till mindre än tio minuter. SMED står för Single 
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Minute Exchange of Die. Detta ska tolkas som att omställningen ska ske med ett 

ensiffrigt minutantal(”Fundamenta som gäller; Affärsnyttan med ställtidsreduktion” 

Bättre produktivitet 7/2000). 

 

Anders Hugnell (personlig kommunikation, 2009-04-07) menar att frågan: ” Har vi ett 

behov av ställtidsreduktion här? ”bör ställas innan det påbörjas ett arbete med SMED-

metoden. Finns inte behov av ställtidsreduktion är det inte nödvändigt att utföra det 

heller. För att kunna sätta realistiska mål måste det finnas relevant information vilket kan 

fås genom att själv gå ut och göra mätningar(Anders Hugnell, personlig kommunikation, 

2009-04-07). Figur 2 visar de olika steg som utförs vid ställtidsreduktion genom SMED-

metoden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Modell av SMED-metodens steg. 

 

Ställtider har en stor påverkan på verksamheten i termer av lagerhållning och 

tillverkningsflexibilitet(Ritzman et al., 1984) och är en av huvudelementen inom Just In 

Time(JIT). Nyckeln till tillverkningsflexibilitet ligger i reducering av partistorlekar. 

Mindre partier minskar lagren och gör planeringen lättare genom att minska osäkerheten i 

fråga om kapacitetsbrist och därmed göra det möjligt att använda enkla 

tillverkningskontrollstekniker. Frekventa ställ är nödvändiga för att producera en varians 

av produkter i mindre partier (Shingo, 1985).  
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Med hjälp av SMED kan ställtider minskas på ett uppseendeväckande sätt. När SMED-

metoden ska tillämpas används begreppen:  

• IDE – Inside Exchange of Die, arbetsmoment som måste utföras medan maskinen 

står stilla. 

• OED – Outside Exchange of Die, arbetsmoment som kan utföras medan 

maskinen går(Shingo, 1987). 

 

Nedan beskrivs de åtta olika steg som SMED- metoden består av enligt Shingo (1987):  

1. Separera IED och OED 

En huvudregel säger: 

• Om OED är möjligt, utför OED 

• Om IED är oundvikligt, utför IED. 

OED, så som verktyg, jiggar, fixturer och material etc. ska vara i perfekt ordning 

och placering vid maskinen. Det ska också på förhand kunna försäkras att 

verktygen fungerar. IED ska endast gälla losstagning av använda verktyg och 

infästning av de nya. Det handlar om att gå ut och göra observationer hur ett ställ 

görs vid en maskin för att få en uppfattning och kunna dela upp OED(yttre ställ) 

samt IED(inre ställ). När detta sedan har blivit gjort handlar det om steg två. 

 

2. Omvandla IED till OED 

I steg två av SMED-metoden ska IED omvandlas till OED så långt som det är möjligt. 

Alltså att förbereda maskinen för det kommande stället medan den arbetar på den 

pågående ordern/partiet. Exempel på åtgärder kan vara att verktygens infästningsmått 

standardiseras så att fästanordningarna slipper justeras samt att pressgjutningsformar 

förvärms medan maskinen går så att provgjutning kan skippas.  

 

3. Funktionell standardisering 

Genom att arbeta med standardisering av verktygens form och dimension kan 

verktygsbyte underlättas. Då detta kan vara väldigt dyrbart skall det inriktas på att endast 

standardisera de dimensioner som är väsentliga för verktygens infästning. 

 

4. Funktionella fästanordningar 

Fästanordningarna bör konstrueras så att de kräver minsta möjliga tid och ansträngning. 

Detta genom att komma bort från fästanordningar av skruvtyp där operatören måste fästa 

och dra åt en mutter vilket kan vara besvärligt. En möjlig åtgärd kan vara att förenkla 

detta genom att hitta/konstruera en lösning där muttern kan fästas och lossas utan att 

skruva muttern fri från bulten. 
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5. Använd förhandsjusterade fixturer 

Genom att arbeta med att fästa och justera en detalj nummer två medan maskinen arbetar 

med detalj nummer ett kan den stillastående tiden hos maskinen reduceras. Med hjälp av 

standardiserade fixturer kan det tidsödande infästnings- och justeringsarbetet göras som 

OED då infästning i maskinen, IED, reduceras väsentligt. 

 

6. Parallella operationer 

Parallella operationer vid t.ex. infästning av ett verktyg kan västenligt reducera den 

stillastående tiden av maskinen, IED. Då denna tid kan reduceras kan det vara lämpligt att 

ha en extra man tillgänglig av just detta skäl inne i verkstaden. 

 

7. Eliminera justering 

50 – 70 % av ett verktygsbyte består av själva justeringsarbetet. Genom att underlätta 

justeringen kan IED reduceras betydligt. Det bör skiljas mellan att positionera och justera, 

vilket egentligen är två helt skilda saker. Positionera – att t.ex. flytta gränslägesbrytaren 

från 150 mm till 200 mm. Justera – att t.ex. flytta fram och tillbaka inom ett litet område 

tills det önskade resultatet uppnås.  

 

8. Att mekanisera 

En mekaniserad och precisionsstyrd justering av infästningshöjden i t.ex. en press kan 

sägas vara bekväm. På senare tid har också företag börjat standardisera och 

precisionstillverka infästningsplåtar. Själva fixturen skjuts då in i den 

precisionstillverkade plåten och infästningen görs med ett enkelt tryck på en knapp. 

 

Vid tillämpning av SMED går utvecklingen oftast i fyra steg nämligen(Shingo, 1987): 

• Steg 1, Utgångsläge 

OED och IED utförs i kombination. När IED utförs stoppas maskinen. Det 

händer att det uppstår sökande av t.ex. verktyg och komponenter vilket 

resulterar i att IED, alltså den stillastående tiden blir lång. 

 

• Steg 2, Separera IED och OED 

IED och OED separeras och utförs var för sig i den mån det är möjligt utan 

att väsentliga förändringar av de förutsättningar som råder. För att uppnå 

detta upprättas en checklista för förberedelse av material, jiggar, fixturer och 

verktyg. OED utförs under den tid maskinen går. Detta ska kunna reducera 

den stillastående tiden med 30 – 50 %. 

• Steg 3, Omvandla IED till OED 
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En grundlig analys av IED görs för att i möjligaste mån kunna omvandla IED 

till OED, vilket är grunden inom SMED-metoden. 

• Steg 4, Eliminera justering, infästning 

I detta steg angrips justeringsoperationerna och infästning/losstagning. ”Den 

bästa justering är att inte justera alls”(Shingo, 1987, s.78). 

Ett praktiskt demonstrationsfall kan visa medarbetarna att idéer som uppkommer 

verkligen är genomförbara och genom detta öppna deras ögon för frågans 

revolutionerande betydelse. Detta är viktigt för att kunna genomföra SMED. 

För att lyckas med uppsättningen av Single Minute Set Ups måste ledningen förstå hela 

dess innebörd och kunna föra över dessa kunskaper och värderingar på alla anställda 

inom hela företaget (Patel et al., 2001). Genom att reducera ställtider kan därmed 

kapacitet frigöras och användas för mer produktiva syften. Främst påverkas den interna 

produktionslogistiken, men även relationerna till kunder och leverantörer underlättas 

genom att produktionsapparaten blir mer flexibel(”Fundamenta som gäller; Affärsnyttan 

med ställtidsreduktion” Bättre produktivitet 7/2000).   

 

Bryt den onda cirkeln 

För att komma tillrätta och lyckas med ställtidsreduktion krävs det att den onda cirkeln 

bryts, se figur 3. Stora partier leder till att det sällan sker en omställning som i sin tur 

leder till att metoderna inte förbättras. Ställtiderna förblir fortsatt långa. Om istället 

mindre partier drivs igenom leder detta till att omställning sker oftare och en chans till 

förbättring uppkommer samt att ställtiderna kortas ned(Anders Hugnell, personlig 

kommunikation, 2009-04-07). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Bryt den onda cirkeln. 

Långa ställtider 

Stora partier 

Omställning sker 

sällan 

Metoderna 

förbättras  

inte 

Kortare ställtider 

Mindre partier 

Omställning sker 

oftare 

Metoderna 

förbättras  

Ställtiden blir 

mindre viktig 



30 

 

Ställtider och partistorlek – varför mindre partier ? 

Minskad omställningstid medger fler omställningar per period. I figuren 4, är summan av 

de gröna fälten konstant, dvs. den kortare ställtiden används till att ställa om oftare. 

Detta leder till att flödet kan jämnas ut och att flexibiliteten ökar(Anders Hugnell, 

personlig kommunikation, 2009-04-07). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Varför mindre partistorlekar? 

 

Olhager (2000) beskriver flexibilitet som en anpassningsbarhet till ändrade förhållanden. 

Vidare beskriver han att volymflexibilitet är den förmågan att kunna öka och minska 

produktionsvolymen vid given produktmix. Produktmixflexibilitet i sin tur handlar om 

förmågan att ändra typ av produkt vid given volym. Enligt Oskarsson et al. (2006) är det 

nödvändigt att bygga in flexibilitet då kunden kan ha behov av att få produkter levererade 

på ett sätt som avviker från det sätt företaget tidigare levererat till kund. Det rör sig då om 

t.ex. kortare ledtid. Womack och Jones (1996) samt James-Moore och Gibbons (1997) 

beskriver flexibilitet som en huvudkaraktär inom Lean Production. Förmågan att 

producera små partistorlekar(på ett ekonomiskt sätt) ökar flexibiliteten av ett 

produktionssystem. Genom denna väg finns möjlighet att bara tillverka den mängd som 

kunden begär. En av de sju slöserierna, överproduktion kan drastiskt reduceras och 

eventuellt elimineras(Womack och Jones, 1996; Shingo, 1985).  
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Hur utnyttja kortare ställtider?  

Det finns i grunden tre olika sätt att utnyttja ställtidsreduktion: 

• Minska beläggningsgrader i resurser, dvs. lägre resursutnyttjande. 

• Minska partistorlekarna med hänsyn till kopplingen mellan partistorlek å 

ena sidan och ställtid eller kostnad å den andra.  

• Öka produktionen, dvs. acceptera fler order och/eller lägga till fler 

produkter i produktionssystemet. 

 

Dessa tre alternativ kan naturligtvis kombineras i olika grad(”Fundamenta som gäller; 

Affärsnyttan med ställtidsreduktion” Bättre produktivitet 7/2000). 

 

Finns det någon affärsnytta med att reducera ställtider? 

Kortare ställtider erbjuder en rad fördelar. Med eliminerade ställtider försvinner 

partiformningsproblematiken varvid enstycksflöden blir möjliga. Flexibiliteten ökar 

genom att kapacitet frigörs som kan användas för både volym- och produktmixflexibilitet. 

Även kvalitetskostnaderna kan förbättras genom snabbare återkoppling av kvalitetsutfall 

vid kortare ledtider. Minskade partistorlekar i detta sammanhang leder till att färre 

detaljer blir defekta om något går fel i produktionsprocessen. Därutöver påverkas ledtider, 

säkerhetslager och säkerhetstider, som alla kan reduceras som en effekt av kortare 

ställtider. Dessutom finns en indirekt effekt genom minskade partistorlekar som 

ytterligare förstärker dessa effekter(”Fundamenta som gäller; Affärsnyttan med 

ställtidsreduktion” Bättre produktivitet 7/2000).  

 

Kopplingarna mellan effekterna illustreras i ett sambandsträd, se figur 5 på nästan 

sida(Ibid.). Enligt Hay (1989) resulterar ställtidsreduktion i kortare ledtider inom 

tillverkningen, ett smidigt och repeterbart produktionsflöde och eliminering av slöserier. 

Ställtidsreduktion är det första steget i att förverkliga fördelarna med kontinuerlig 

processförbättring.  
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Figur 5. Sambandsträd för ställtidsreduktionens effekter på affärsnyttan.  

3.4 Lean Production 

”Allt vi gör är att se på tiden från det att kunden ger oss en order, till dess vi får betalt 

och minska den tiden genom att ta bort det som inte tillför värde”  (Taiichi Ohno, Jirby 2005, 

sid.1). 

 

När den genialiske fabrikschefen och produktionsteknikern Taiichi Ohno i början av 50-

talet fick i uppdrag av sin VD att höja Toyotas produktivitet tio gånger verkade det som 

ett omöjligt uppdrag. Ohno studerade Fords massproduktion och såg allvarliga svagheter. 
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för enstycksproduktion som anpassades till kundernas efterfrågan så kanske..., så börjar 

texten i historien om Lean Production i rapporten som Sven Jirby skrivit efter att ha varit 

på en föreläsning med Jeffrey Liker, The Toyota Way (2005-11-29). Jirby skriver i sin 

rapport att det hela började med vävstolar. Sakichi Toyoda var känd som uppfinnarnas 

kung. Han hade uppfunnit en mekanism som stoppade en vävstolsmaskin när tråden gick 

av. Hans son Kiichiro Toyoda startade 1930 Toyota Motor Corporation. Han hade nya 

produktionstekniska idéer:  

 

”Just-in-time är grundprincipen i min plan. Regel är att inget gods ska fraktas för tidigt 

eller för sent” (Kiichiro Toyoda 1938, Jirby 2005, sid.1). 

 

Långt in på 80- och 90-talet var Toyota Production System (TPS) okänt i västvärlden. 

Här fokuserade i stället de masstillverkande företagen på kostnader istället för att 

koncentrera sig på hastighet och att korta ledtiderna genom att eliminera slöseri i varje del 

av processen(Jirby, 2005). 

 

Womack och Jones (1996) lika som James-Moore och Gibbons, (1997) beskriver 

flexibilitet som en av huvudkaraktärerna av tillverkning med Lean. Lean Production’s 

innebörd varierar bland många. En del menar att det är en synonym för någon metod 

medan andra menar att det är en sorts strategi vilken omfattar arbetet som bedrivs i ett 

företag(Petersson et al., 2008). Begreppet Lean Production har fått många feltolkningar 

då många anser att den enbart ska tillämpas i tillverkande verksamheter då ordet 

Production finns med. Begreppet lanserades i USA och där omfattar ordet ”Production” 

alla funktioner som finns inom en verksamhet(Ibid.). 

 

Lean Production är verken en aktivitet eller en metod som genförs en gång utan det 

handlar om ett förhållningssätt eller en strategi för hur en verksamhet ska bedrivas. Det 

går heller inte bara att implementera Lean Production utan det är ett ständigt pågående 

arbete att steg för steg närma sig en vision om att eliminera slöseri(Ibid.). Lean 

Production är en begreppsmässig ram som grundar sig på ett fåtal etablerade principer 

och tekniker. Några av dem påverkar enbart produktionsavdelningen medan andra 

integrerar flera av företagets funktioner(Martinez Sánchez och Pérez Pérez, 2001; 

Åhlström, 1998). 

 

Enligt Petersson et al. (2008) är Lean Production ett förhållningssätt som erbjuder stora 

möjligheter till lönsamhet och konkurrenskraft genom ökad produktivitet och flexibilitet. 

Konkurrenssituationen på den globala marknaden hårdnar när fler och fler aktörer går in 
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på marknaden och konkurrerar om samma kunder. För att tillgodose både ägarkrav och 

kundkrav nämner Petersson et al. (2008) att ökad produktivitet är en gemensam nämnare 

för dessa krav.  Då produktiviteten är allt för låg skapas en hotbild då verksamheten 

avvägs att flyttas till s.k. låglöneländer.  Detta baseras på att lägre lönekostnader leder till 

ökad lönsamhet och/eller ökad konkurrenskraft(Ibid.).  

 

Petersson et al. (2008) menar vidare att Lean Production är ett långsiktigt förhållningsätt 

som handlar om att fokusera på rätt saker, allas engagemang samt sund produktionsteknik 

genom att se till helheten och arbeta med detaljer. Den viktigaste framgångsfaktorn till 

Lean Production handlar om organisationens inställning och förståelse för Lean. Inom 

långsiktigheten med Lean Production handlar det om att ändra tanke- och arbetssätt samt 

att ge de anställda bättre förutsättningar för att upptäcka och reducera det slöseri som 

finns i deras verksamhet.  

 

”Att lyckas med Lean innebär att uppnå ett läge där alla element såsom ledarskap, 

medarbetarskap, flöden, processer, metoder etc. fungerar ihop som en helhet” (Petersson et 

al., 2008, s. 19). 

 

Uttrycket Lean kommer från Toyotas sätt att producera som ansågs vara ”smärt och 

smidig”. Den svenska översättningen av Lean är ofta resurssnål eller mager som enligt 

Petersson el al. (2008) är missvisande och i stället bör översättas till resurseffektiv då det 

handlar om att använda de resurser som finns på bästa sätt. 

 

Lean Production handlar om att synliggöra och lösa avvikelser inom verksamheten. 

Petersson el al. (2008) definierar avvikelse som något som avviker från det normala vilket 

kan sägas vara ett konkret slöseri. För att satsningen på Lean för ett företag ska bli 

framgångsrik krävs att dess principer ligger i linje med de värderingar som företaget har. 

Värderingarna i sin tur färgas av företagskulturen som finns och är fastförankrad som 

formas utifrån historik och erfarenheter hos företaget(Ibid.).  

 

En organisation som använder Lean Production styrs med hjälp av principer. Dessa utgör 

riktlinjer som beskriver hur företaget vill bedriva sin verksamhet. Petersson et al. (2008) 

beskriver en princip som ett sätt att tänka. Den berättar inte hur företaget ska lösa ett 

problem utan anger kriterier för hur en bra lösning ska vara. Medarbetarna kan sägas bli 

guidad av principer mot lösningar som är rätt ur ett Lean-perspektiv. Principerna ska 

genomsyra hela företagets verksamhet(Anders Hugnell, personlig kommunikation, 2009-

04-28; Petersson et al., 2008). Under arbetet med Lean är det enligt Petersson et al. 
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(2008) medarbetarna som äger processen och ansvarar för att utveckla den. De menar 

vidare att det är viktigt att det finns en organisationsstruktur som stöder medarbetar under 

förbättringsarbetet.  

 

 
 

Figur 6. Modell av Lean Production. 

 

Petersson et al. (2008) samt Taiichi Ohno (genom Toyota Production System, 

http://www.swmas.co.uk/info/index.php/Toyota-Production-System, 2009) beskriver 

Lean Production genom en modell formad som ett hus, se figur 6. Bakgrunden till 

modellen är Toyota Production System(TPS) som visualiserade Lean-modellen som ett 

tempel där symboliken handlar om stabilitet. Husmodellens tak representerar visionen om 

vad företaget ska uppnå där symboliken handlar om att sträva mot perfektion genom 

ständiga förbättringar vilket uppnås genom modellens huvudpelare JIT(Shingo, 1987) och 

Jidoka som är huvudprinciper inom Lean. Just In Time(JIT) består av tre 

delprinciper(Petersson et al., 2008): 

• Takt  
• Kontinuerligt flöde 
• Dragande system 

Takten utgör pulsen i flödet.  Med kontinuerligt flöde menas en strävan efter att 

produkt/material ständigt ska vara i rörelse. Och till sist det dragande system handlar om 

hur processerna ska styras i ett flöde. Produktion startas först när efterföljande process 

signalerar behov. Jidoka som är den andra huvudprincipen består av två delprinciper inom 

Lean(Ibid.): 
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• Inbyggd kvalitet 

• Stoppa vid fel 

Delprincipen inbyggd kvalitet handlar om att rätt kompetens finns och att fastlagda 

arbetssätt följs. Inom detta område kan det talas om det japanska orden Poka Yoke som 

betyder att lösningar skapas som gör det mer eller mindre omöjligt att göra fel genom 

t.ex. geometrisk utformning. Det handlar alltså om att det ska vara lätt att göra rätt. Med 

delprincipen Stoppa vid fel menas det att processen/utrustningen direkt ska stoppas då ett 

fel uppstår(Ibid.). 

 

Petersson et al. (2008, s. 50) skriver så här: ”Förlorad produktionstid är betydligt mindre 

slöseri än att låta felaktiga produkter ta sig vidare i flödet.” Genom att processen stoppas 

menar de att det tydliggörs att problem finns och att det måste lösas snabbt. Shingo 

(1987, sid. 134) skriver: ”I syftet att åstadkomma 100 % godkända produkter är det 

önskvärt att förbättra jiggar och fixturer så att felaktig bearbetning förhindras.”  

Vidare skriver Shingo (1987) att Poka Yoke exempelvis kan fungera på något av dessa 

sätt: 

• Om en produkt bearbetas på fel sätt passar den inte in i jiggen. 

• Om produkten är felaktig startar inte maskinen. 

• En anordning som korrigerar felbearbetning och fortsätter operationen. 

• En anordning som upptäcker fel från föregående process. 

• En anordning som upptäcker om en operation glömts bort. 

 

Grunden i modellen utgörs av två grundläggande förutsättningar för Lean Production 

nämligen utjämning(Heijunka) och standardisering(Petersson et al., 2008). Utjämning är 

en viktig förutsättning för JIT och Jidoka ur både ett flödes- och kvalitetsperspektiv. 

Utjämning kan enligt Petersson et al. (2008) utföras på två olika sätt, antingen med 

avseende på volym eller med avseende på arbetsinnehåll. Det första handlar om att alltid 

producera lika många produkter per tidsenhet. Det sist nämnda passar ofta företag som 

producerar flera olika produkter i samma flöde där arbetsintensiva produkter planeras in 

så långt ifrån varandra(Ibid.). Produktionsutjämning handlar om att rätt sak ska kunna 

produceras i rätt tid(Shingo, 1987). Genom utjämning ses det planeringsmässigt till så att 

flödets beläggning är så jämn som möjligt över tiden(Petersson et al., 2008). Olhager 

(2000) beskriver utjämnad produktion som en strategi vilken innebär att 

produktionstakten hålls konstant över hela planeringshorisonten. Genom detta kan 

positiva effekter uppnås som förbättrar möjligheter till: 

• Effektiv taktning 
• Jämn och hög kvalitet 



37 

 

• Jämt och högt resursutnyttjande(Petersson et al., 2008). 

Enligt Petersson et al. (2008) kan standardisering ses som en baslinje som alla 

förbättringar utgår ifrån och standardisering stödjer också Just In Time(JIT) och Jidoka. I 

mitten av modellhuset står människan som ska stå i centrum inom Lean Production då 

medarbetarna är av avgörande betydelse för ett framgångsrikt Lean-arbete. 

 

Toyotas börsvärde har under år 2008 visat sig vara större än den tyska och amerikanska 

bilindustrins börsvärde tillsammans med Lean Production som ett medel att nå framgång, 

rätt tillämpat. Detta genom att både vara konkurrenskraftiga och lönsamma genom att 

tillverkarna utnyttjar sina resurser på ett effektivt sätt och ständigt reducera slöseri som 

finns. Lean har alltså visat sig vara helt överlägset massproduktion(Petersson et al., 

2008). 

3.5 Just In Time (JIT) 

Lumsden (2006) skriver i sin bok att Just In Time(JIT) är ett begrepp som är väl känt och 

som tillämpas i många företag. JIT är en filosofi av problemlösning(Aghazadeh, 2004). 

Olhager (2000) skriver att JIT innebär direkt leverans av material vid exakt den tidpunkt 

när det behövs. Med Just In Time blir proviant och komponenter dragna genom ett 

system när och där de behövs(Aghazadeh, 2004). Aghazadeh (2004) skriver vidare att 

meningen med strategin är att skära ned kostnader, eliminera slöseri och använda alla 

anställda så effektivt som möjligt. Detta styrks av Lumsden (2006) som skriver att 

grundtanken med JIT är att eliminera slöseri, exempelvis genom att leverera sådant som 

inte behövs förrän senare, eventuellt inte alls. Betydelsen av hög kvalitet är en av 

hörnstenarna. Just In Time kan i detta sammanhang ses som en styrprincip vilken 

föreskriver ett antal enkla regler att styra efter.  

 

Vidare skriver Lumsden (2006) att fokuseringen på tid eller JIT inte enbart är ett modernt 

påfund som kommit under senare år. Grundtankarna fanns formulerade redan på 1920-

talet av Henry Ford i hans bok ”Today and tomorrow”. Begreppet Just In Time lär ha 

myntats 1937 av Kiichiro Toyota, och det var inom Toyota som JIT utvecklades som 

styrprincip(Ibid.). Figur 7 nedan visar skillnaden mellan JIT och traditionell styrning. 
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   Just-In-Time    Traditionell 

Kvantitet Liten Stor 

Frekvens Hög Låg 

Ledtid Kort Lång 

Rutiner Enkla Komplicerade 

System Enkla Komplicerade 

Emballage Anpassat Standard 

Kvalitet Mycket hög Hög 

Kontroll Ingen Omfattande 

Samarbete Mycket Lite 

 

Figur 7. Skillnad mellan Just In Time(JIT) och traditionell styrning. 

 

Persson och Virum (2001) skriver att en viktig del i JIT är att reducera 

omställningstiderna och arbeta med korta serier. Idealet är noll fel, ingen omställningstid 

och en seriestorlek på ett. För att kunna uppnå målsättningarna med JIT krävs att 

människan i systemet engageras och får möjlighet att använda sina resurser. Det är 

människan som skapar den slutliga kvalitén samt bidrar med förslag till förbättringar och 

rationaliseringar(Ibid.).   

3.5.1 Slöseri 

Slöseri är någon form av aktivitet som inte skapar ett värde för slutkunden, utan tillfogar 

en kostnad. Med andra ord används inre och yttre resurser, utan att tillfoga värde till 

produkten eller servicen. Dessa resurser inkluderar tid, pengar, mental energi, arbete, 

utrustning, utrymme, råmaterial, information etc.(Emiliani, 2001). 

Petersson et al. (2008) beskriver sju former av slöseri som särskiljs inom Lean 

Production, ibland finns ett åttonde slöseri medräknat: 

• Överproduktion – betraktas som den värsta formen av slöseri. Det tillverkas mer 

än vad kunden vill ha vilket leder till att det antal som produceras över önskat 

antal bildar lager. 

• Väntan – utgörs av outnyttjad tid i väntan. Väntan kan t.ex. uppstå då material 

saknas. 

• Transport – tillför inget värde till produkten. 

• Överarbete – utföra extra arbete som kunden inte är villig att betala för, t.ex. 

högre kvalitet än vad kunden vill ha. 
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• Lager – tillför inget värde i förädlingsprocessen. Material binder upp kapital i 

form av PIA(Produkter I Arbete). 

• Rörelse – slöseri om det inte tillför värde i processen.  

• Produktion – produktion av defekta produkter. Ger upphov till att rätta till sådant 

som inte blev rätt från början. 

• Outnyttja kompetens – slöseri i form av att inte utnyttja den kompetens som finns 

hos medarbetarna. 

3.6 5S 

För att kunna genomföra förbättringsarbete måste problemen och det slöseri som finns på 

arbetsplatsen ses. Ett effektivt sätt att hitta och åtgärda detta är att ha ordning och reda. 5S 

är ett metodiskt och effektivt sätt inom Lean Production för att förhindra att slöseri 

uppstår på arbetsplatsen(www.mysigma.se,  2009). Det handlar om att driva ut slöseri 

genom att skapa en välorganiserad och funktionell arbetsplats(Petersson et al., 2008). En 

ren, välorganiserad arbetsplats som talar till en, är enligt Ljungberg (2000) grunden till 

förbättringar. Gapp et al. (2008) skriver att implementeringen av 5S kan blotta dolda 

problem som annars har förblivit obemärkta.  

5S handlar om att ha tillgång till det som behövs, när det behövs, varken mer eller 

mindre. I Japan finns det fem slags åtgärder för att eliminera slöseri som bidrar till 

misstag, defekter och skador på arbetsplatsen(www.mysigma.se, 2009; Petersson et al., 

2008). 

De fem åtgärderna är: 

1. Seiri (sortering). Gå igenom det du har på arbetsplatsen. Behåll det du behöver. Gör 

dig av med allt du inte behöver. 

2. Seiton (ordning), systematisera. Se till att det finns en plats för allt och att allt är på 

sin plats.  

3. Seiso (renlighet), städa. Rengöringen gör att förhållanden som avviker från det 

normala kan ses som kan orsaka kvalitetsbrister eller maskinhaverier.  

4. Seiketsu (regler), standardisera. Skapa rutiner, utveckla system och metoder för att 

upprätthålla och övervaka steg 1-3. 

5. Shitsuke (självdisciplin). Att hålla reda arbetsplatsen i ordning är en löpande process 

av ständiga förbättringar. Se figur 8. 
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Figur 8. 5S.  

Punkterna ovan utgör grunden för 5S; ska det bli lyckat gäller det att arbeta flitigt med 

detta. Arbetet startar med att skapa ordning och reda runt omkring sig och genom detta 

uppnås en minskad skaderisk, minskning av eller i bästa fall eliminering av slöseri i form 

av tid som går åt till att leta reda på saker. Detta leder i sin tur till stabilare processer 

vilket utgör grunden för standardiserings- och förbättringsarbeten, samt trevligare 

arbetsplatser eftersom det blir mer ordning och reda(www.mysigma.se, 2009). 

 

Johansson et al. (2005) menar att ordning och reda tilltalar kunder som kommer på besök 

till ett företag. 5S kan ge mycket eftersom 25 % i snitt anses gå åt till att leta efter 

verktyg, material och information. Vidare skriver Johansson et al. (2005) att 5S handlar 

om att visualisera. Ett exempel som kan vara lätt att ta till sig är hur parkeringen utanför 

köpcentret skulle se ut om inga rutor hade målats eller hur trafiken skulle flyta om alla 

trafikskyltar togs bort. Dessa är typiska exempel som även kan användas i företag: det ska 

inte ta mer än sekunder att hitta vad som söks, vad som ska fyllas på eller vad som står 

felplacerat etc.(Ibid.).  

3.7 Kaizen, Kanji: 改善改善改善改善, "förbättra" 

Kaizen är ett japanskt begrepp och betyder ungefär förändring till det bättre. Det japanska 

ordet består av två tecken ”kai” som betyder förändra och ”zen” som betyder bra. Kaizen 

är ett mycket använt ord i Japan och det förekommer i många olika situationer. Inom 

affärsvärlden är Kaizen ett djupt rotat begrepp som funnits länge. Innebörden i begreppet 

i affärsvärlden är att allas deltagande med ett ständigt pågående förbättringsarbete ska 

leda till att processerna i organisationen förbättras(Bergman och Klefsjö, 1991). 

 

Detta styrks av Meland och Meland (2006) som skriver att det Japanska ordet Kaizen 

består av två tecken. Det första tecknet kai innebär förändring medan zen tillskrivs 

innebörden till det bättre. När de två orden sammanförs får det ytterligare en innebörd, 
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ständig. Ständig förbättring blir den fullständiga översättningen av ordet Kaizen. Enligt 

Petersson et al. (2008) är standardisering en förutsättning för Kaizen då alla förbättringar 

måste utgå från en överenskommelse om hur saker och ting ska fungera. 

3.7.1 PDCA-cykeln 

Enligt Petersson et al. (2008) måste förbättringar ske kontinuerligt för att 

förbättringsarbete på sikt inte ska dö ut. De menar vidare att hela verksamheten måste 

genomsyras av det rådande förbättringsarbetet på alla nivåer, interna processer och flöden 

samt externa värdeflöden. Vidare beskriver Petersson et al. (2008) PDCA som en 

användbar metod inom arbetet med 5S. PDCA är effektiv när det gäller att strukturera 

förbättringsarbete och utgörs av en cykel som är uppdelad i fyra faser(Petersson et al., 

2008): 

• Plan (planera) 
• Do (genomföra) 
• Check (kontrollera) 

• Act (standardisera) 

För vart och en av de fyra aktiviteterna och åtgärderna måste organisationen och 

medarbetarna systematiskt genomföra strategin(Kok Lim et al., 1999). I fasen Plan 

handlar det om att definiera behov, samla data, analysera problem och hitta rotorsaken till 

problemen. Här ska det också sättas upp mål och en plan för projektet. En viktig del inom 

denna fas är kommunikation då alla berörda behöver få kontinuerlig information och ha 

möjligheten att kunna påverka för att ett bra resultat ska uppnås(Petersson et al., 2008). 

Alltså först och främst fastställa planen för att uppnå mål(Kok Lim et al., 1999).  

 

När planeringsfasen är avklarad går cykeln vidare till genomförandefasen, Do. Här 

genomförs de aktiviteter som planen från föregående fas angivit(Petersson et al., 2008). 

Det testas om den fastställda planen kan leda till att uppnå de önskade målen, genom att 

t.ex. göra en liten pilotundersökning(Kok Lim et al., 1999). Kontrolleringsfasen(Check) 

är den nästkommande fas där det huvudsakliga lärandet sker om resultatet som 

genomförandefasen gett(Petersson et al., 2008). Här kontrolleras alltså om experimentet 

leder till önskat resultat(Kok Lim et al., 1999).  

 

Den sista fasen i PDCA-cykeln(Act) handlar om att standardisera en framgång som 

uppkommit under förbättringsuppdraget för att säkra den nya nivån genom att skapa en 

ny standard(Petersson et al., 2008). Experimentet utförs då i organisationen(Kok Lim et 

al., 1999).  
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Om så inte är fallet bör det undersökas varför de önskade resultat inte uppnåtts. Detta 

leder till att ta fram vad som behöver göras härnäst. Med andra ord behöver metoden 

förbättras eller så är experimentet i sig bristfälligt och inte skulle kunna leda till att ge det 

önskade resultatet. Detta leder till en upprepning av PDCA(Ibid.). Se figur 9. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9. PDCA-cykeln 

3.7.2 Planering och styrning 

Att överbelägga ett produktionssystem skapar problem för både kunden och den egna 

organisationen(Petersson et al., 2008). Kunden får sena leveranser och den egna 

organisationen utsätts för högre ansträngning, övertid och omplaneringar osv.(Ibid.). 

Petersson et al. (2008) menar vidare att planering spelar en viktig roll och dess främsta 

uppgifter i en verksamhet som strävar mot Lean Production är att: 

• Belägga produktionen med kundorder upp till en nivå som inte överstiger den 

verkliga kapaciteten. 

• Belägga produktionen så att den totala beläggningen är lika stor varje dag, skift, 

etc.(dvs. utjämning avseende produktionsvolym). 

• Planera en produktionssekvens så att produkter och varianter med stort 

arbetsinnehåll hamnar så långt ifrån varandra som möjligt i 

produktionssekvensen(dvs. utjämning avseende arbetsinnehåll). 

För att lyckas med detta beskriver Petersson et al. (2008) vidare att det måste finnas en 

känd nivå av kundorder. Vidare bör också hänsyn tas till avvikelser som medför att den 

planerade produktionen inte kan utföras i rätt tid. Då det inträffar ett antal oplanerade 

stopp i produktionen kan återställstid planeras in. Petersson et al. (2008) definierar 

återställstid som: ”Produktionstid för att vid behov återställa produktionsläget så att 

produktionssläpet försvinner.”  

 

Plan 

Do Check 

Act 
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Genom att göra detta menar Petersson et al. (2008) att det kan tyckas som att det ger en 

kapacitetssänkning, men det stämmer inte riktigt. Kapaciteten sänks inte utan skillnaden 

är att flödet inte överbeläggs(Ibid.). 

 

Olhager (2000) presenterar nedan övergripande mål vad det gäller styrning och planering: 

• Hög leveransservice genom korta och säkra leveranstider. 

• Låga tillverkningskostnader genom högt och jämnt resursutnyttjande 

• Låga kostnader för kapitalbindning i förråd, produkter i arbete och 

färdigvarulager genom kort genomloppstid eller liggtid i förråd, produktion och 

lager. 

Vidare skriver Olhager (2000) att det sällan är så att dessa mål kan uppfyllas fullt ut 

samtidigt. Det handlar om avvägningar och prioriteringar mellan målen. Han menar också 

att beroende på situation kan ett givet företag agera olika vid olika tidpunkter. En 

produktionsplan ska ses som en information till de berörda parter som talars om vilka 

produktionsorder som kan förväntas komma och den bör vara så realistisk som 

möjligt(Shingo, 1987). Enligt Anders Hugnell(personlig kommunikation, 2009-04-07) 

kan företag använda sig av ett s.k. matrisdiagram där det tydligt framgår vilka order som 

inkommer under t.ex. en vecka där företagen skulle kunna identifiera olika typer av ställ i 

produktionen, se figur 10. Matrisdiagrammet organiserar stora mängder av information så 

att de logiska sambanden mellan olika element kan åskådliggöras grafiskt(Bergman och 

Klefsjö, 2007). Tillsammans med detta kan företag arbeta med utjämning som nämns 

under avsnittet Lean Production tidigare i teoridelen. Att utjämna flödet innebär att det 

planeringsmässigt skapas en jämn beläggning av flödet som möjligt över tiden(Petersson 

et al. 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 10. Matrisdiagram. Att ställa om från produkt C till produkt D tar 62 minuter. 

 

 A B C D F 

A  37 49 45 39 

B 45  43 48 44 

C 56 52  62 59 

D 49 52 55  49 

F 45 51 44 58  
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3.8 Ledning och personal 

Samordning och styrning är viktiga uppgifter för organisationens ledare. Enligt den tyske 

sociologen Robert Michels(1911-1983) är det t.o.m. en naturlag. Enligt Michels uppstår 

det alltid en uppdelning av ledare och ledda i en organisation, detta kallas oligarkins 

järnlag (Bruzelius och Skärvad, 2004). Ledarskap innebär mer än att uppnå effektivitet. 

En organisation är enligt Selznick (1957) ett tekniskt instrument för att mobilisera 

mänsklig energi och inrikta denna energi på att uppnå formulerade mål. 

 

”Ledarskap handlar om att få alla medarbetare att med beslutsamhet och entusiasm 

sträva mot samma mål. Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar 

andra. Ditt ledarskap formas i dina relationer till framförallt dina medarbetare" 

(Organisationen Ledarna genom www.suntliv.nu, 2009). 

 

Det forskas mycket om ledarskap, men det finns ingen entydig definition av begreppet. 

Olika typer av ledarskap passar för olika organisationer i olika situationer. Den mesta 

forskning om ledarskap har fokuserat på att studera chefer och ledare. Däremot finns det 

relativt lite forskat om relationen mellan ledare och ledda och hur de ledda ser på ledarens 

roll(Ibid.). 

 

Enligt Petersson et al. (2008) är en organisations inställning och förståelse för Lean 

Production den viktigaste framgångsfaktorn då det handlar om att ändra både tanke- och 

arbetssätt vilket ska genomsyra hela organisationen. För att detta också ska fungerar krävs 

det att organisationsstrukturen stödjer medarbetarna och förbättringsarbetet(Ibid.). 

 

Ledarskap är en relation 

Rolf Eriksson skriver i Sunt Liv(2009), att ledarskap bygger på ett positivt förhållande 

med de som blir ledda. Medarbetarna accepterar ledaren då de respekterar och gillar 

henne/honom. Då ledarskapet är en relation mellan två parter betyder det även att 

medarbetarna påverkar ledaren. Som ledare är det viktigt att hela tiden sträva efter 

förtroende från medarbetarna. Ledaren styr, skapar engagemang och motivation hos sina 

medarbetare med sitt eget beteende och sitt sätt att kommunicera(Ibid.).  

 

Forskning har konstaterat att ledarens personliga egenskaper, förmåga att kommunicera 

och motivera samt ge feedback på arbetsprestationer är viktiga faktorer för att nå 

framgång i ledarskapet. Det har även visat sig att dessa är viktiga faktorer för att nå 
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framgång som ledare. Ledarskapet är en relation, där medarbetarnas förtroende ständigt 

måste erövras. Som chef bör man klara av att både vara chef och ledare(Ibid.). 

 

En bra chef - En dålig chef  

En bra chef 

• är öppen för diskussion 

• fungerar som en förebild för de anställda 

• får medarbetarna att överträffa sina egna förväntningar 

• inspirerar 

• bryr sig om varje enskild medarbetare 

• visar uppskattning 

• får medarbetarna att tro på sig själva 

• erbjuder medarbetarna möjlighet till utveckling 

• skapar vi-känsla 

• har klara och görliga mål och visioner för såväl företaget som för sig själv och sina 

medarbetare 

En dålig chef 

• är passiv och ingriper bara när det är kris 

• undviker att ta ansvar 

• gör ingen återkoppling 

• skapar osäkerhet 

• ägnar sig enbart åt detaljstyrning 

• uppvisar ett destruktiv beteende, till exempel mobbar eller trakasserar 

• låter inte medarbetarna ta ansvar 

• är mer upptagen av sig själv än av sina medarbetare och tar alltid själv åt sig äran när de 

anställda gjort något lyckat(Vene, Ny Teknik, 2008-08-19). 

Chefen organiserar arbetet. Hon eller han påverkar därmed arbetsmiljön. Arbetsplatsens 

ledare påverkar takten i arbetet och hur det utförs. Undersökningar visar att beröm och 

goda råd från överordnade är avgörande för trivseln på jobbet 

(www.so.sekotomteboda.se, 2009). 

 

Moxham och Greatbanks (2000) skriver i sin artikel att följande viktiga områden är att 

beakta vid införandet av SMED:  

1. Samarbete som baseras på kommunikation 

2. Visuell fabriks kontroll 
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3. Prestationsmått och 

4. Kaizen med en syn att förenkla både bedömning och mått. 

 

Vidare skriver Moxham och Greatbanks (2000) att det måste förklaras till de anställda att 

deras expertis och åsikter formar nyckeln i SMED-projektet. Utvecklingen av idéer måste 

uppmuntras genom regelbunden feedback från alla ledare som är involverade i 

programmet. 

3.8.1 Tvärfunktionellt arbete 

Traditionella organisationer är designade kring arbetsfunktioner, där specialister från en 

speciell kategori är grupperade tillsammans(Walton och Dutton, 1969). För att underlätta 

vid tvärfunktionell koordination har många organisationer skapat team där medlemmar 

med olika funktioner arbetar tillsammans för att ge sina respektive skickligheter och 

perspektiv till en allmän arbetsproduktion(Wynn och Novick, 1995). Enligt Karlsson och 

Åhlström (1996) är tvärfunktionella team kanske det mest framträdande inslaget inom 

arbetet med Lean Production. Tvärfunktionellt grupparbete är enligt Olhager (2000) att 

föredra då han menar att det är viktigt att få med alla aspekter.  

3.9 Enstycksflöde, kontinuerligt flöde 

Överföring av tillverkningsorder från en operation till en annan sker traditionellt när hela 

orderkvantiteten tillverkats färdig. Enstycksflöde innebär att överföring från operation till 

operation sker med en styck i taget. Genom användning av enstycksflöden kan 

genomloppstider effektivt reduceras. För att kunna tillämpa enstycksflöde krävs 

flödesorienterade produktionsuppläggningar. I annat fall kan transport- och 

hanteringskostnaderna bli för stora(www.plan.se, 2009).  

 

Shingo (1987) menar att dessa genomloppstider drastiskt måste reduceras för att kunna 

eliminera lager och direkt kunna tillverka mot kundorder. För att kunna lyckas med det 

menar han vidare att genomförandet av SMED är gjort. Det krävs också 

belastningsutjämning, synkronisering av operationer och enstycksflöde för att i 

nästkommande steg kunna integrera enstycksflödet fullständigt. Inom Toyota Production 

System(TPS) är enstycksflöde ett grundläggande begrepp(Shingo, 1987). 

 

Genom att använda enstycksflöde(eller små partier) kan skrot och omarbete reduceras då 

defekta delar snabbt kan upptäckas vid den kommande operationen(Johnson, 2003; 

Anders Hugnell, personlig kommunikation, 2009-04-07). Reducering av partistorlek är 
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oftast ett lätt och mer kostnadseffektivt sätt för att reducera väntetid. Det är inte bara 

väntetiden på att partiet får köras i maskinen som reduceras utan också andra partiers 

kötid reduceras. Genom reducering av ställtiden skulle fler partistorlekar alltså kunna 

reduceras(Johnson, 2003). Genom att gradvis minska partistorleken på ett systematiskt 

sätt kan lagren minskas(Burcher et al., 1996). Enstycksflöden i sin tur kommer att öka 

transporterna mellan operationerna och för att minimera det menar Shingo(1987) att en 

förbättring av layouten måste göras. 

 

Kontinuerligt flöde enligt Petersson et al. (2008) är en Lean-princip som innebär en 

strävan efter att produkt och material ska vara i konstant rörelse. Ett helt kontinuerligt 

flöde är i praktiken nära omöjligt att uppnå men som mål bör vara att sträva mot ett 

sådant kontinuerligt flöde som möjlig. Detta genom att minimera antalet stopptider som 

uppstår i produktionen. Alla stopp som råder innebär väntetider vilket är en form av 

slöseri enligt Lean. Ju fler stopp som uppstår desto längre blir ledtiden som i sin tur 

medför att flexibilitet mot kunderna blir lägre samt att kostnaderna ökar.  För att kunna 

sträva mot ett kontinuerligt flöde genom att förkorta ledtiderna menar Petersson et al. 

(2008) att detta bör tas i akt: 

• Korta avstånd mellan operationer 
• Små buffertar 
• Små förpackningsenheter 

• Frekventa transporter 

Något som har stor påverkan för möjligheten att närma sig ett kontinuerligt flöde är 

flödeslayouten då korta vägar mellan operationerna leder till kortare transporter där 

transportarbetet reduceras(Shingo, 1987) samt att väntetiderna kortas. Mellanlagring i 

form av buffertar medför avbrott i flödet och förlänger ledtiden för produkterna. Därför 

bör buffertarna vara så små som möjligt, men det kan också vara nödvändigt med 

buffertar för att kompensera för olika typer av förluster som kan uppstå i ett flöde. Långa 

ställtider är något som tenderar att partistorlekar ökar vilket i sin tur leder till ökat behov 

av buffertar. Strävan bör vara att närma sig en partistorlek på ett, dvs. enstycksflöde för 

att också kunna närma sig ett kontinuerligt flöde(Petersson et al., 2008).  

 

Förpackningsstorlek är också något som ger upphov till buffertbehov då 

förpackningsstorleken är stor. Den första detaljen som blir färdig får ligga och vänta på 

att den sista detaljen att bli färdig innan partiet kan gå vidare i flödet. Om det strävas efter 

att minska denna förpackningsstorlek är det möjligt att komma ett steg närmare ett 

kontinuerligt flöde(Ibid.). 
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Petersson et al. (2008) menar vidare att om det strävas efter minskad förpackningsstorlek 

behövs transportfrekvensen öka genom att mindre partier blir hämtad oftare. Annars 

uppstår ändå vänta då paritet får stå och vänta på transport vidare i flödet. Idealfallet 

skulle vara om det fanns någon sorts transportör som direkt kunde transporterade den 

färdiga detaljen vidare i flödet(Ibid.). 

3.10 OPT och flaskhalsar 

En flaskhals är den trånga sektionen av ett flöde som styr leveransförmågan för t.ex. hela 

monteringen. En förlorad timme i flaskhalsen är en förlorad timme för den totala 

monteringen. Därför måste stopp i flaskhalsen undvikas och flaskhalsen beläggas 

maximalt (Storhagen, 2003). Lumsden (2006) skriver att när det finns en resurs som 

begränsar systemet så kommer lager av PIA(Produkter I Arbete) att byggas upp i 

processen, eftersom företag strävar efter att maximera utnyttjandet av varje enskild resurs. 

Detta beteende leder till långa ledtider och en hög andel bundet kapital, höga kostnader 

och slutligen en sämre förmåga att möta kundens krav. 

 

Storhagen (2003) beskriver en metod för att styra flaskhalsar, kallad Optimized 

Production Technology (OPT). Metoden lanserades i början av 1980-talet av Eli Goldratt, 

som har skrivit den uppmärksammade boken ”Målet”. OPT besår av två komponenter, 

den ena handlar om hur flaskhalsar bör hanteras i en produktionskedja, bl.a. de nio OPT - 

reglerna. Den andra är en programvara som fungerar som ett operativt verktyg för 

detaljplanering, simulering och sekvensering av produktionsaktiviteter(Ibid.).  

 

Det som ligger till grund för OPT är att flaskhalsarna begränsar produktionsflödet, vilket 

innebär att korta genomloppstider och höga omsättningshastigheter endast kan uppnås 

genom ett högt kapacitetsutnyttjande i flaskhalsen. Det är därför viktigt att ställtiderna 

blir så korta som möjligt i flaskhalsen, medan ställtiderna i andra delar av samma flöde är 

oväsentliga eftersom det finns ledig kapacitet där. Flaskhalsar förekommer i alla 

produktionssystem, men för att minimera effekterna av dem är det en fördel att placera 

dem tidigt i flödet eftersom det innebär att det finns överkapacitet i senare led. Före 

flaskhalsen finns ett tryck, push och efter ett sug, pull(Storhagen, 2003).  

 

Persson och Virum (2001) skriver i sin bok att det utifrån filosofin bakom OPT har 

utarbetats nio huvudregler för produktionsplanering. Det är nödvändigt att identifiera vad 

en flaskhals är. Definitionsmässigt är det en resurs som har mindre kapacitet än det behov 
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som ska täckas. Resursen har inte tillräcklig kapacitet för att klara av inneliggande 

ordermängd. De nio OPT reglerna är: 

 

Balansera materialflödet, inte kapaciteten; Det förekommer alltid skillnader mellan 

planerad och verklig kapacitet. Om man planerar kapaciteten för att balansera den uppstår 

det lätt kedjereaktioner om det problem uppstår. Därför är det bättre att balansera 

materialflödet vilket medför att enskilda produktionsavsnitt får en överkapacitet som kan 

fånga upp problemen.  

 

Utnyttjandet av icke flaskhalsar bestäms inte av dess egen potential, utan från en 

begränsning någon annanstans i systemet; En resurs som inte är en flaskhals kan 

definitionsmässigt klara att producera ordermängden. Därför får en icke flaskhals inte 

belastas till 100 procent. Om en icke flaskhals är beroende av delar från en flaskhals 

kommer den inte att erhålla tillräckligt med delar i förhållande till sin kapacitet. 

 

Att börja använda och aktivera en resurs är inte detsamma som att utnyttja resursen 

maximalt; Att aktivera den delen av den totala kapaciteten i resursen som det finns behov 

av är inte samma sak som att utnyttja hela resursens kapacitet. Aktiviteten i en flaskhals 

ska därför vara nära 100 procent. 

 

En förlorad produktionstimme i en flaskhals är en förlorad timme för hela systemet; Ett 

stopp i en flaskhals reducerar utnyttjandet och därmed produktionen inte bara i 

flaskhalsen, utan även i hela systemet. Det är därför viktigt att förhindra stopp i 

flaskhalsar. För att undvika stopp bör buffertlager finnas framför varje flaskhals.  

 

En intjänad produktionstimme i en icke flaskhals är en oanvändbar timme, besparingen 

är alltså en illusion; Det är flaskhalsarna som bestämmer såväl produktionsmängd som 

behållning (kapitalbindning) i systemet.  

 

Ledtider är en konsekvens av produktionsplanen och kan inte bestämmas i förväg, men 

kan beräknas utifrån aktuell beläggningssituation; Tillverkningstiden för en produkt 

beror av systemets totala beläggning. Produktionsplanen bestämmer beläggningen och 

därmed ledtiden. Denna är proportionell mot köstorleken, som i sin tur är proportionell 

mot beläggningen. På grund av detta kan det inte planeras med fasta ledtider, utan de blir 

ett resultat av planeringen. 
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Prioriteringar måste göras med hänsyn till hela systemet; Kapacitet och prioritering (vid 

behov) måste studeras samtidigt, inte var och en för sig. Produktionsplaner görs genom 

att ta hänsyn till alla begränsningar och möjligheter i systemet samtidigt. Planering av 

enskilda order, som är oberoende av andra order och som tar samma resurser i anspråk, 

resulterar normalt i tillfälliga över- och underbeläggningar. En vanlig uppfattning är att 

tidigarelagd produktionsstart reducerar dessa effekter, så är det inte, istället ökar 

kapitalbindningen och beläggningsproblemen. 

 

Seriestorleken vid transport måste inte, och bör inte, vara lika stor som seriestorleken i 

produktionen; Det parti som förflyttas mellan resurser ska vara oberoende av 

produktionens seriestorlek. Uppdelning i delpartier minskar risken för tillfällig över- och 

underbeläggning. 

 

Storleken på produktionsserien ska vara variabel och inte fast, beroende på de olika 

resurserna och den aktuella beläggningssituationen; Seriestorleken ska alltså anpassas 

från gång till gång. Förutom att variabla partistorlekar tillåts, används också delade order 

och överlappning av operationer i stor utsträckning(Persson och Virum, 2001). 

 

Genom att identifiera flaskhalsar i form av resurser är det möjligt att fokusera på att 

reducera det mest gynnsamma stället först. Reducering av ställtider eller cykeltider på en 

flaskhalsresurs visar omedelbart fördelar. Flaskhalsar begränsar verksamheten genom att 

negativt påverka kostnaderna genom att öka lagren, utöka ledtiderna och minska 

omsättningen(Burcher et al., 1996). Fördelarna med att reducera ledtider genom mindre 

partistorlekar är: 

• Möjlighet att utöka produktvariansen utan oskäliga kostnader 

• Ökad tillverkningsflexibilitet 

• Lägre kostnader 

• Ökad konkurrenskraft(Burcher et al., 1996). 
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Figur 12. www.mekanotjanst.se  

4 Nulägesbeskrivning 

Under följande avsnitt beskrivs och förklaras företagets nuvarande verksamhet.  

 

Mekanotjänst Industrier är en modern industrikoncern i Hälsingland för mekanisk 

tillverkning. Företaget levererar såväl enskilda komponenter som kompletta 

mekaniklösningar. I koncernen ingår fyra kunskapsföretag för mekanisk tillverkning samt 

ytterligare två bolag med egna produkter. Se figur 11. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Mekanotjänst’s koncern. 

 

Starten för Mekanotjänst Industrier ägde rum i 

Stockholm 1976 där utflyttade Järvsösonen Christer 

Fransson började med mekanisk bearbetning. Efter att 

ha flyttat hem till Hälsingland igen fortsatte 

verksamheten att utvecklas till att i dag omfatta en 

modern industrigrupp med cirka 280 anställda och 

närmare 500 miljoner kronor i omsättning. 

Utvecklingen har skett genom organisk tillväxt kopplat 

till förvärv av verkstäder och industrier med profiler 

som kompletterar varandra – koncernen har därför kommit att växa samman med olika 

kompetensområden som tillsammans bildar den slagkraftiga enhet som Mekanotjänst 

Industrier är i dag. Bland kunderna finns världsledande företag inom telekom, elektronik, 

verkstads- och medicinteknisk industri. Företaget optimerar resurserna och 

kompetenserna för att kunna svara mot kundernas höga krav på mer kompletta lösningar. 

Allt oftare vill kunderna att de tidigt ska delta i deras utvecklingsprocesser vilket gör att 

tillverkningen sedan snabbt kan styras in till en samordnad produktion inom koncernen. 

Den rationella hanteringen ska ge kunderna ökad konkurrenskraft. Mekanotjänst’s 
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framtidsvision lyder: ”Att vara den ledande partnern med kompetens att möta 

morgondagens krav på komplexa mekaniklösningar”(Mekanotjänst, 2009). 

4.1 Mekanotjänst Järvsö 

Det övergripande målet med SMED-arbetet är att utveckla en metod som avsevärt ska 

förbättra produktionen. I nuläget finns mycket ställtider, dvs. den tid det tar att göra i 

ordning en maskin med förberedelser innan ett parti kan köras. Om produktionen i sin tur 

kan förbättras anser Mekanotjänst Järvsö att de kan vinna mycket på vad det gäller 

flexibilitet och konkurrenskraft. Genom kortare ställtider och mindre partier menar de att 

mindre PIA(Produkter I Arbete) kommer att finnas i produktionen, att genomloppstiden 

för en order minskar, flexibiliteten ökar samt att kvalitetsproblem kan upptäckas tidigt 

och en jämnare beläggning kan råda än i dagens läge. Deras avsikt är helt enkelt att skapa 

en bättre produktion och ett led i detta är att Mekanotjänst under våren 2008 startade sin 

Lean-resa under handledning av Produktionslyftet. Meningen är att skapa ett Lean-system 

med standarder inom företaget som ständigt förbättras för att kunna svara mot kundernas 

önskemål. 

 

Mekanotjänst Järvsö kom i kontakt med Produktionslyftet genom information från 

Hudiksvalls Företags Skola(HFS) som det då hette(nu Företagsutbildarna). Vid 

utbildningen fanns en representant från produktionslyftet som gav reklam för hur företag 

kunde komma i kontakt med dem. Mekanotjänst ställde sig frågan: ”Kan det här vara bra 

för oss?” Därefter bestämde de sig för att göra en ansökan. Anledningen till att de gjorde 

ansökan var för att kunna öka produktiviteten. Produktionslyftet erbjuder utbildning inom 

vissa områden där bl.a. SMED fanns med. Mekanotjänst fick välja mellan de olika 

utbildningarna som fanns att tillgå och valde därigenom sju stycken tekniker/principer att 

implementera inom Lean Production. De sju som valdes ut var: 5S, SMED, 

förbättringsgrupper, värdeflödesanalys, mätetalssystem, standardiserat arbetssätt och en 

kurs om förändringsledare.  

 

Genom att utbilda sig inom dessa områden ser de sedan att de kan ta in flera delar från 

den japanska produktionsfilosofin. Genom kontaken med Produktionslyftet får 

Mekanotjänst stöd för hur de ska gå till väga för att uppnå sina mål. Det som ligger 

framme just nu är att datainsamling ska göras, som vidare ska analyseras för att kunna 

göra förbättringar. Genom detta ska även standarder skapas. Sedan samarbetet med 

Produktionslyftet påbörjades, har 5S införts på alla avdelningar där alla har kommit olika 

långt. 
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Tidigare utbildningar som bedrivits genom produktionslyftet hos Mekanotjänst Järvsö har 

handlat om Lean i det stora hela, där medarbetarna fick prova på Lean-spelet och där 

införandet av 5S började. Under våren har tre omgångar med utbildningar hållits där 

personalen/operatörer m.fl. får lära sig om och känna till SMED. De indelas i 

tvärfunktionella grupper, vilket betyder att medarbetare från olika avdelningar får en 

insyn i varandras arbete som skapar nya tankegångar angående arbetssättet. I utbildningen 

som hållits under våren har personalen fått vara med och gjort mätningar i produktionen, 

för att kunna ta fram en handlingsplan med förbättringsåtgärder och skapa standarder för 

att kunna korta ned ställtiden. Det ställ som valts ut att mätas är det ställ som är de värsta 

och mest tidskrävande att ta itu med eller där produkten är återkommande i hög grad.  

4.1.1 Produktionen 

Det finns många flaskhalsar inom produktionen och den mest komplicerade delen handlar 

om att få ett bra flöde. Idag råder det överbeläggningar vilket beror på de prognoser som 

tas fram. Ena månaden vill kunden ha en typ av orderkvantitet och en annan månad en 

större kvantitet med fler varianter av produkter osv. Planeringen är baserad på 

färdigdatumet till kunden där ett tillverkningsavtal råder. Kunden ska försörjas med 

produkter i ett flexibelt antal från månad till månad vilket leder till att de olika kundernas 

önskemål kan sammanfalla och ”flaskhalsar” uppstår i produktionen. Ledtiden till kunden 

kan i detta skede inte ändras då de är bundna till leveransavtalet med fasta ledtider. 

Överbeläggningen förekommer överallt men är mest tydlig och mer komplex inom den 

skärande bearbetningen.  De tider som finns på ställbladet har tagits fram av 

produktionstekniker där tiden kan avvika en del från verkligheten. Dessa tider finns också 

i affärssystemet och om tiderna i systemet är längre i verkligheten fås en bild av att det 

råder mer överbeläggning än i verkligheten. Tiden på ställbladet vad det gäller ställtiden 

för ordern kan också skilja då det beror på vilken order som körts före. 

 

Målsättningen för Mekanotjänst Järvsö är att kunna halvera de ställtider som finns inom 

produktionen idag. Detta ska ske med hjälp av SMED-metoden och enligt Mekanotjänst 

Järvsö’s VD ska operatörer veta att den här SMED-metoden finns och att de ska jobba 

efter den. Genom att mäta ställtiderna för att kunna göra förbättringar kommer det att 

kunna köras ett färre antal produkter per gång, till ett så lågt pris som möjligt, vilket är 

bättre ur en konkurrenssynpunkt. ”Samarbetet mellan oss, våra leverantörer och kunder 

ska fungera”(C. Fransson, Mekanotjänst Järvsö’s VD, personlig kommunikation, 2009-

04-07). 
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Medan somliga av medarbetarna tycker att de har jobbat med problemet med 

ställtidsreducering i många år, så understryker Mekanotjänst Järvsös VD att det finns 

mycket kvar som kan förbättras vad det gäller ställtiderna inom produktionen. 

Mekanotjänst Järvsö har idag en leveranssäkerhet som ligger på 98 %. I dagsläge råder 

det ca 30 ställ i veckan inom den skärande avdelningen. Om det går att spara in en timme 

i några av ställen så blir det mycket sparad tid i slutänden, vilket i sin tur leder till ökad 

konkurrenskraft på marknaden (Ibid.). Vidare tycker han att medarbetarna har en stor 

förståelse för det som råder. Stor vilja finns och inget motstånd existerar till arbetet med 

ställtidsreduktionerna. Jobbet som krävs vid införandet av Lean har heller aldrig varit 

något hinder då Produktionslyftet har funnits att tillgå för att stötta alla. Detta ska också 

enligt Fransson fungera som ett framtida arbetssätt där det absolut inte ska vikas av linjen 

och där alla är delaktiga. Det har också tagits beslut om att samma metodik ska införas i 

de andra fabrikerna inom Mekanotjänst (Hudiksvall och Söderhamn) då fabriken i Järvsö 

kommer att fungera som en pilot för dessa fabriker. 

 

Enligt ledningen vid Mekanotjänst Järvsö tolkas ställtidsbegreppet enligt följande: 

”Tom maskin tills första godkända bit är framme, där städning stämplas in efter sista 

biten i första partiet. Bordet och verktygen ska rivas och det ska göras rent beroende på 

det kommande jobbet som ska köras härnäst.”  

 

Alla inom de tvärfunktionella grupperna under utbildningen av SMED kom överens om 

en definition av vad de anser vara ställtid. De definierar det som: 

”Den tid det tar att sätta upp och förbereda maskinen för att kunna köra till dess att den 

första korrekta delen är färdig.” 

 

De menar att när ett parti är färdigt hör det till städningen att plocka ned maskinen och 

göra ren den. Den definition som de fått tagit del av genom Anders Hugnell, 

produktionslyftet lyder: 

”Tiden från att den sista korrekta detaljen i ett parti är färdig till dess att den första 

korrekta detaljen i nästa parti är färdig.” 

 

Denna definition anser de tvärfunktionella SMED – grupperna vara ett problem, då de 

tycker att deras affärssystem är en begränsning vad det gäller in- och utstämpling av ett 

parti. På grund av detta använder de den definition som de gemensamt kommit överens 

om som ses ovan. 
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I de tvärfunktionella grupperna råder det vissa delade meningar. T.ex. tycker någon i 

gruppen att de inte upplever ställena som ett problem, de är inte särskilt jobbiga att utföra. 

En annan inom gruppen tycker inte heller att det är speciellt nödvändigt med samarbete. 

Ledningen av SMED-satsningen menar att en stor del handlar om just samarbete. 

Samarbetet kan komma genom att få hjälp av den verktygsansvarige med förberedelserna 

av de verktyg som ska användas, samt att kvalitetsavdelningen kan hjälpa till vid 

mätningar av den provdel som först körs inom varje ställ. Enligt ledningen inom 

Mekanotjänst i Järvsö finns 5S överallt inom företaget, vilket de menar är grunden till 

SMED och ständiga förbättringar(Kaizen).  

 

Innan arbetet med Lean Production började var det svårt för Mekanotjänst att identifierar 

stycktid och ställtid för att kunna veta hur lång ställtid som gick åt till den order som det 

tittades på. Genom arbetet med Produktionslyftet har dessa delar kunnat urskiljas i 

affärssystemet för att Mekanotjänst vidare ska kunna jobba med dessa för att reducera 

ställtiderna. 

4.1.2 Skärande avdelningen 

Inom den skärande bearbetningen har 5S börjat att implementerats för att skapa ordning 

och reda där saker ska finnas på samma plats då de inte används så att alla kan hitta dem. 

Det finns mer att göra och arbetet med 5S fortsätter. 

 

Den skärande bearbetningen består av tre olika grupper av CNC-maskiner: vertikala, 

horisontella, samt fleroperationsmaskiner, vilket betyder att de kan fräsa, borra och gänga 

beroende på vilka verktyg som används. De vertikala ställ som råder är mycket enklare än 

de horisontella ställen då det finns mer komplexa bitar inom den horisontella 

bearbetningen. 

 

Vid en del ställ inom den skärande avdelningen kan det röra sig upp emot ca 30 stycken 

verktyg som ska göras i ordning och sättas in i maskinen. Det kan gå åt många timmar 

innan en första riktiga bit i en order är färdig då den skärande bearbetningen är väldigt 

komplex. Det händer att det hinner ske skiftbyten emellan så att det första skiftet får 

lämna över stället till det andra skiftet. Maskinen ska programmeras och en provkörning 

ska göras för att verifiera och mäta produkten så att alla mått verkligen stämmer överens 

med ritningarna. I värsta fall har det tagit uppemot 16 timmar innan en korrekt produkt 

fåtts fram och ställtiden är avrapporterad. Under nätterna sker inga ställ utan då körs de 

order som det första skiftet ställt i ordning innan deras hemgång för dagen. . Inom den 

skärande avdelningen finns en verktygsansvarig under dagtid som hjälper operatörerna att 
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förbereda verktygen till de order som ska köras i produktionen. Den skärande 

avdelningen har också en kvalitetsavdelning där operatörerna kontrollmäter den 

provkörda biten i ett parti. Där kan de få hjälp av kvalitetstekniker vid behov då en del 

produkter har väldigt små toleranser på måtten och är svåra att mäta. 

 

Inom avdelningen är det sällan som en produkt går igenom flera maskiner. Bl.a. 

ytbehandlingen som äger rum efter den skärande bearbetningen ligger på LEGO, vilket 

ger kunden ett bättre pris och bättre kvalitet. 

 

De program som används i maskinerna skapas av de programmerare som finns inom 

avdelningen för skärande bearbetning. Program finns för de olika order som är 

återkommande och nya program skapas för de order som inkommer genom ”påfarten”(se 

kapitel 4.1.4). Ibland kan det hända att operatörerna får göra justeringar i programmet för 

att kunna få en produkt med de rätta måtten. Detta kan bero på de verktyg och maskinen 

som användas eller att kunden önskar andra mått. 

 

Då ett nytt jobb eller återkommande jobb ska köras i maskinerna måste operatörerna göra 

mätningar efter riggning för att se till att allt stämmer överens med ritningarna. Det kan 

hända att det blir fel i kodningen i programmet som användas vilket leder till att 

operatörerna vid varje gång de ska använda samma program måste göra mätningar för att 

se att allt stämmer.  

 

SMED-analysen för det första stället som utfördes inom den skärande avdelningen kan 

ses i bilaga 2. Vidare kan aktivitetsplanen samt spagettidiagrammet för stället ses i bilaga 

3 respektive 4. Det andra stället utfördes också inom den skärande avdelningen där 

SMED-analysen kan läsas i bilaga 5 med dess tillhörande aktivitetsplan och 

spagettidiagram i bilaga 6 respektive 7. 

4.1.3 Plåtavdelningen 

Under en tid har plåtavdelningen arbetat med 5S för att skapa ordning och reda på 

arbetsplatsen där de kommit en bra bit på vägen. Plåtavdelningen består av maskiner så 

som kantpress, stans och laserstans samt svets. De fixturer och munstycken som används 

i maskinerna ansvarar operatörerna själv för så att de hela tiden är i bra kvalitet. 

Fixturerna skickas ibland iväg för att fixas till och en del nya verktyg beställs men till 

största del underhåller operatörerna dessa själva. Kvaliteten och tolerans mäts oftast vid 

maskinen av operatörerna. 
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Inom plåtavdelningen är beläggningen av order hanterbar då överbeläggning inte är något 

problem så maskinerna kan hantera de order som inkommer. Plåtavdelningen har ett flöde 

mellan operationerna där produkten ofta går igenom fler maskiner än en, men det händer 

också ibland att order där produkterna endast passerar en maskin förekommer inom 

avdelningen. Oftast börjar flödet i laserstansen som först får ordern där också planering 

läggs upp.  

 

De program som används i maskinerna skapas av en produktionstekniker som arbetar 

med programmering och som samarbetar med operatörer från stanslasern och kantpress 

vilket skapar tvärfunktionellt arbete där problem löses tillsammans. De maskiner där 

programmen används kan lagra flera program samtidigt där t.ex. tre olika produkter av 

order kan produceras av samma plåt för att utnyttja plåten så gott det går och för att 

minimera spillmaterial. 

 

Den tredje SMED-analysen utfördes inom plåtavdelningen vilken kan ses i bilaga 8 med 

dess tillhörande aktivitetsplan och spagettidiagram i bilaga 9 och 10. 

4.1.4 Orderflödet 

När en order inkommer till företaget finns det två alternativa vägar för ordern att gå, 

”påfart”  och ”motorväg” , där påfarten representeras av nya order från kund som inte 

tidigare körts i produktionen, se bilaga 1. Orderflödet inom motorvägen går inte igenom 

alla steg som påfarten gör då motorvägen representeras av order som är återkommande 

från kund. När det kommer in en ny order från kund tas den omhand av en grupp som 

arbetar med nya order på ett så kallat offertstadium där säljarna tar hand om order och 

förfrågningar. När detta är färdigt skapas en order som går vidare till avdelningen för 

planering och beredning. Vid planeringen och beredningen tas ungefärliga tider ut för 

ställtid osv. med hjälp av ett simuleringsprogram och erfarenhet mellan tummen och 

pekfingret. De planerar sedan in ordern och lägger in den i produktionssystemet och ett 

ställblad skapas. Därefter skapas ett program av programmerarna som ska användas i 

maskinerna. När ett program är färdigskapat går ordern ut i produktionen. Produktionen i 

sin tur skickar ordern till verktygsförrådet där verktygen plockas i ordning för att sedan 

tas omhand i produktionen. När ordern är färdig skickas den tillsammans med 

produkterna till godsavdelningen där utleverans till kund sker samt avrapportering i 

systemet. Då en återkommande order ska köras i produktionen finns redan en skapad 

beredning samt ett program för produkten. Ordern går då direkt ut till produktionen och 

följer därefter samma väg som en ny order. De inom produktionen som har kontakt med 

kunder och säljare drar till med mer tid än vad som behövs för en order för att vara säker 
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på att ordern hinner bli färdig i tid. Detta leder till att tiderna på ordern inte stämmer 

överens i systemet med ställkorten som följer ordern i produktionen. Det är alltid lite 

osäkert med en ny inkommande order då all information om tider angående bl.a. 

utförandet av stället inte finns tillgängligt.  
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas de resultat som framkommit under studiens gång. En generell 

modell presenteras av förutsättningar som tagits fram under de utförda metoderna, vilka 

kan vara väsentliga vid införandet av ställtidsreduktion genom SMED-metoden. Här 

presenteras också skillnader och likheter av förutsättningar mellan de studerade 

avdelningarna. 

 

Teorier om SMED-metoden påvisar att det är av största vikt att det redan under design 

stadiet av maskiner och verktyg tas hänsyn till ställtidsreduktion. Standardisering av 

fästanordningar och liknande skulle kunna göra så att ställtiderna kan reducerades 

markant. För det producerande företagen blir detta en kostnadsfråga eftersom kostnaderna 

för tillverkningen av maskinerna många gånger går före kundernas önskemål om att ta 

hänsyn till ställtiderna. 

 

Under examensarbetets gång har olika förutsättningar kunnat identifieras som kan vara av 

betydelse vid implementering av SMED vid ställtidsreduktion. Genom dessa 

förutsättningar har sedan en generell modell skapas med olika områden som bör tas i akt 

före och under införandet av SMED för att kunna utföra ett sådant effektivt arbete som 

möjligt. Till syftet hörde också att analysera skillnader och likheter mellan de studerade 

avdelningarna där också en problembild av den skärande avdelningen tagits fram. 

5.1 Generell modell för att lyckas med ställtidsred uktion 

Utifrån den teori som finns under den teoretiska referensramen har författarna skapa en 

modell som företag kan använda sig av vid reducering av ställtid genom SMED. Denna 

modell innefattar delar som kan vara bra att arbeta med innan arbetet med SMED börjar 

för att det arbetet ska bli så effektivt som möjligt. När ett arbete med att minska 

ställtiderna startas tas alltid de tekniska delarna i akt och de organisatoriska och 

metodiska bitarna utgör en väldigt liten del. Författarna har valt att belysa delar med 

SMED-arbetet som rör båda områdena som ledning och personal samt den tekniska delen 

så som maskinernas funktioner osv. Om företag bl.a. vill minska sina ställtider bör de ta 

hänsyn till båda dessa områden och särskilt de delar som rör ledningen och medarbetarna 

i organisationen. Med detta menar författarna att förändringsarbetet ska genomsyra hela 

verksamheten där alla får vara delaktiga och där medarbetarna får stå i centrum. Det är 

genom dem som verksamheten kan fungera. Utifrån detta har författarna skapat en 

generell modell som ser till både de tekniska och organisatoriska områdena. 
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Med hjälp av den framtagna modellen kan företagen möjligen spara tid i sitt arbete med 

att minska ställtiderna vid maskinerna. Under examensarbetets gång har författarna tagit 

fram förutsättningar som rör företagets verksamhet och utgör själva modellen. Genom 

detta skapas en helhetsbild över verksamheten så att både organisationen och dess 

medarbetare ska kunna bli så effektiva, flexibla och produktiva som möjligt. 

De olika förutsättningarna i modellen presenteras nedan: 

• Just In Time(JIT) 

• 5S 

• Drivande ledning 

• Kommunikation 

• Entusiastiska medarbetare 

• Tvärfunktionellt arbete 

• Ständiga förbättringar 

• God planering  

5.1.1 Just In Time(JIT) 

Då företagen arbetar med Just In Time(JIT) ska material i t.ex. produktionen finns när det 

behövs, på rätt plats och i rätt tid. Om så inte är fallet skapas väntan i produktionen vilket 

leder till att produkterna får en längre ledtid. Detta gör också att planering förskjuts så att 

alla order som väntar försenas. Grundtanken är att eliminera slöseri där en viktig del är att 

reducera ställtider och arbeta med kortare serier. Genom att arbeta med 5S som är en del 

av JIT kan slöseri elimineras. Inom Just In Time handlare det om noll fel, inga 

omställningstider, inga lager och en seriestorlek på ett. Som det sagts många gånger 

tidigare så är det viktigt att människan i systemet engageras och får en möjlighet till att 

använda sina resurser för att de uppsatta målen ska kunna nås. Om detta tas i akt innan 

arbetet med SMED böjar kan företagen se till sina flöden av material och för att kunna 

minska tiden som går åt till att vänta på att material och verktyg ska finnas på plats i den 

tid det behövs. 

5.1.2 5S 

Som det stod att läsa om i stycke 3.1.3 så är grunden till att kunna genomföra ett lyckat 

förbättringsarbete att se problemen och det slöseri som finns på arbetsplasten. Ett 

effektivt sätt att hitta och åtgärda detta är att ha ordning och reda. Detta kan uppnås med 

hjälp av 5S och genom detta kan många dolda problem blottas och komma upp till ytan. 

Grunden till en lyckad ställtidsreduktion är just 5S. Personalen ska inte behöva leta efter 

saker och ting när de ska ha dem, allt ska finnas uppmärkt och på sin plats. Det ska aldrig 
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uppstå frågetecken om var sakerna är när de ska användas och det ska inte finnas någon 

tveksamhet om vart de ska göras av när de är färdiganvända. Alla ska veta vad som gäller 

och vilka regler som finns. Många onödiga timmar ska inte behöva gå åt till att leta efter 

saker som inte finns där när de behövs. Detta är slöseri av dyrbar produktionstid vilket är 

en annan viktig del i Lean-arbetet – att eliminera slöseri.  

 

Själva grunden till allt är ordning och reda. En ren, välorganiserad arbetsplats som talar 

till en, är grunden till förbättringar. 5S arbetet startar med att det skapas ordning och reda 

runt omkring arbetsplatsen och genom detta uppnås en minskad skaderisk, minskning 

eller i bästa fall eliminering av slöseri i form av tid som går åt till att leta reda på saker, 

långa ställtider och högt PIA. Som det stod att läsa om i teoridelen menar Johansson et 

al., (2005) att ordning och reda tilltalar kunder som kommer på besök till ett företag. 

Detta leder till att kunderna känner förtroende för företaget och rykten i branschen sprider 

sig snabbt vidare till andra inom samma bransch, både till andra kunder och till 

konkurrenter. Ett gott rykte leder till ökad försäljning. 

 

Innan vidare arbete kan göras med Lean-arbetet måste det skapas ordning på sakerna som 

finns runt omkring i produktionen. En välorganiserad och funktionell arbetsplats ger stora 

möjligheter att öka produktiviteten. Det handlar inte enbart om att skapa ordning och reda 

i en verksamhet utan också att förändra attityden bland medarbetarna. 5S kan enligt 

författarna vara till stor hjälp för att skapa ordning och reda, så att var sak finns på sin 

plats i den tid det behövs. Om företag implementera 5S i verksamheten får bl.a. 

operatörerna en klarare bild över produktionen där andra delar som stör och förlänger 

ställtiden kan upptäckas och elimineras, vilket bidrar till att reduceringsarbetet av 

ställtider med SMED lättare kan flyta på. 

 

  

5.1.3 Drivande ledning 

”En ledare är som bäst då folket knappt känner till hans existens, när hans arbete är 

utfört, hans mål uppnått, kommer de säga: vi gjorde det själva.” Lao-Tse (604 f. Kr – 531 f. 

Kr) 

 

För att genomföra och lyckas med förändringsarbete krävs det en drivande, målfokuserad 

och entusiastisk ledare. Det finns aldrig några hinder för en sådan ledare att ta sig från 

punkt a till punkt b även om vägen dit inte är rak alla gånger. Lyckas hon/han dessutom 

få med sig sina medarbetare har hon/han kommit en lång bit på vägen mot målet.  Som 
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det står att läsa i stycke 3.5 handlar ledarskap om att få alla medarbetare att med 

beslutsamhet och entusiasm sträva mot samma mål. En ledare skapas genom sättet att 

vara och hur det påverkar andra. Ledarskap formas i relationerna till framför allt 

medarbetarna.  

 

Under arbetet med Lean är det enligt Petersson et al. (2008) medarbetarna som äger 

processen och ansvarar för att utveckla den. Det är viktigt att det under 

förbättringsarbetes gång finns en organisationsstruktur som stöder medarbetarna. En 

viktig framgångsfaktor handlar just om organisationens inställning och förståelse. Det 

handlar om att ändra tanke- och arbetssätt och ge de anställda bra förutsättningar för att 

lyckas med förändringarna. Som det står att läsa i teoridelen innebär det att uppnå ett läge 

där alla element såsom ledarskap, medarbetarskap, flöden, processer, metoder etc. 

fungerar ihop som en helhet. Det är människan som skapar den slutliga kvalitén samt 

bidrar med förslag till förbättringar och rationaliseringar.   

 

Att det finns en ledning som driver och motiverar medarbetarna till att delta i 

förändringsarbete där de får vara med att ge förslag ses av författarna som a och o då 

förändringar sker. Det handlar ju om medarbetarnas arbetsplats där just medarbetarna 

arbetar. Om förändringar sker då ledningen inte är speciellt engagerad kan inte ledningen 

förvänta sig att deras uppsatta mål med förändringar kommer att nås. Genom att 

ledningen tidigt informerar medarbetarna om vad som komma skall får medarbetarna 

förbereda sig att något kommer att förändras. Kan ledningen och stötta och hjälpa 

medarbetarna i förändringsarbetet skapas ett förtroende för ledningen som är viktigt i 

denna mening. Att göra denna förberedelse där ledningen är överens om vad som ska 

förändras och hur där medarbetarna är delaktiga under hela processen gör att SMED-

arbetet blir så effektivt som möjligt. 

5.1.4 Kommunikation 

En viktig del i ledarskapet består i att förklara, beskriva och argumentera. Genom detta 

ska frågor och åtgärder kommuniceras ut för att skapa delaktighet och förståelse. Det ska 

även kunna ges en övertygelse i olika frågor som kan uppstå. Denna kommunikation sker 

ofta genom mail eller på intranätet. Denna kommunikationsväg kan ofta skapa 

missförstånd och många kanske inte ens läser det viktiga mailet eller finner något intresse 

i att gå ut på intranätet. Många medarbetare har inte heller en dator att tillgå på sin 

arbetsplats, eller har inte möjlighet att avsätta tid till att sätta sig vid en dator under 

produktionstid. Lappar som sätts upp på anslagstavlan riskerar att försvinna i mängden 

efter ett tag. Lappen syns inte för alla andra lappar som sitter uppsatta. 
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Vissa hävdar till och med att kommunikation är ledarskap. Talarkonst är en central del 

för ett framgångsrikt förändringsarbete och en viktig del i ett bra ledarskap.  

En ledare ska kommunicera, motivera och ge feedback till sin personal, för att uppnå 

ökad förståelse vid genomförandet av förändringsarbete. Det är även väldigt viktigt att ha 

konkreta resultat att visa upp för medarbetarna och hela tiden påpeka dessa resultat.  

Detta för att det inte ska glömmas bort varför en förändring genomförs och hur det såg ut 

innan genomförandet. Personalen vill ha resultat annars försvinner motivationen och även 

förståelsen. Kommunikation ska även användas till att ge beröm, en viktig del som tyvärr 

allför ofta glöms bort. En viktig del i fasen Plan inom PDCA-cykeln är kommunikation. 

Alla berörda behöver få kontinuerlig information och ha möjlighet till att påverka för att 

kunna uppnå ett bra resultat. 

 

Kommunikation måste även användas för att samarbete ska kunna tillämpas. Att kunna 

kommunicera mellan ledning, operatörer, kvalitetstekniker, verktygsmakare, planerare 

osv. skulle underlätta många gånger. Osäkerheten i vilka jobb som ska köras, vad som 

ska göras och i vilken ordning, skulle kunna undvikas vid bättre kommunikation och ett 

tvärfunktionellt arbete över de olika gränserna. Veckomöten är att föredra, där det klart 

och tydligt visas vilka order som behöver köras denna vecka, kvalitetsproblem ska 

belysas och eventuell materialbrist ska framhållas. Detta leder till att en god planering 

kan göras och order som liknar varandra kan läggas bredvid varandra vilket leder till att 

ställtiderna kan reduceras.  

 

Kommunikation mellan ledning och medarbetare är viktigt i den mening då det handlar 

om att få information om vad som kommer att hända i företaget. Får inte medarbetarna 

information om det förändringsarbete som kommer att råda kan ledningen inte heller 

förvänta sig att deras uppställda mål kommer att nås. Medarbetarna kan då komma att 

ifrågasätta och bli negativt inställda där de inte ser någon mening med förändringar i bl.a. 

produktionen. Ifrågasättningar av medarbetarna är bra men då negativa sidor uppstår hos 

medarbetarna måste ledningen kunna vända dem till att tänka positivt. Författarna menar 

att om medarbetarna hela tiden är informerad om vad som kommer att hända i företaget 

skapas förtroende till ledningen vilket kan göra det lättare att som i detta fall införa 

SMED i produktionen för att minska ställtiderna hos maskinerna. 

5.1.5 Entusiastiska medarbetare 

Utan medarbetare, inga produkter. Entusiastiska medarbetare fås om de uppmuntras och 

belönas. För att kunna uppnå målsättningar som finns krävs det att människan i systemet 
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engageras och får möjlighet till att använda sina resurser. Som det stod att läsa om 

tidigare, under avsnittet drivande ledning, så är det människan som skapar den slutliga 

kvaliteten samt bidrar med förslag till förbättringar och rationaliseringar. 

 

Det säger sig själv att en bra ledning som ger feedback och uppmuntran får en 

entusiastisk personalstyrka som är villiga att vara med på förändringar och genomföra 

nya idéer. Det som kan vara a och o för ett företags överlevnad är en effektiv och en väl 

fungerande tillverkningsprocess med tydliga material- och informationsflöden. Samhället 

kräver allt mer konkurrenskraftiga företag som både kan visa och känna stolthet i sina 

produkter och fabriker. För att uppnå detta krävs en genomsyrande anda som 

upprätthåller en stark vilja att ständigt förbättra sig. 

 

Om de två övre förutsättningarna fungerar skapas entusiastiska medarbetar som är till 

fördel då förändringar kommer att ske. Medarbetarna är då öppna till förslag och när de 

själva får vara med i förändringsarbetet skapas det vilja och motivation hos dem att arbeta 

vidare med förändringar som leder till det bättre. Då det handlar om att reducera ställtider 

i produktionen där medarbetarna finns kan ledningen genom entusiastiska medarbetar få 

ett mer effektivt arbete med införandet av SMED. 

5.1.6 Tvärfunktionellt arbete 

Delaktighet där avdelningarna får en insyn hos varandra och kan komma nya idéer är 

något att föredra. Alla aspekter fås med och alla kan hjälpas åt för att skapa samhörighet 

och hjälpa varandra. Många författare till den litteratur som använts i examensarbetet har 

pratat för tvärfunktionellt arbete och det anses vara av stort värde då företag arbetar med 

att reducera ställtider. 

 

För att få entusiastiska medarbetare menar också författarna att företag som ska bedriva 

förändringsarbete bör använda sig av tvärfunktionellt arbete där medarbetare inom olika 

avdelningar får arbeta tillsammans för att ta fram förbättringar hos de avdelningarna där 

förändringar ska ske. Genom att medarbetarna från den avdelning som inte studeras för 

tillfället inte är insatt i den studerade avdelningen kan de se saker som de insatta 

medarbetarna inte ser, sådant som är deras vardag men som skulle kunna förändras för att 

bli till det bättre. Använder företag som ska införa SMED i produktionen av 

tvärfunktionella grupper i förändringsarbetet kan arbetet bli mer effektivit. 
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5.1.7 Ständiga förbättringar(Kaizen) 

Då PDCA-cykeln nämns som en metod inom 5S i teoriavsnittet och efter de 

observationer samt intervjuer som utförts kan PDCA anses vara en bra metod att arbeta 

med innan samt under implementeringen av SMED. Då arbetet med PDCA-cykeln 

används sker hela tiden kontinuerliga förändringar alltså ett evigt arbete med Kaizen. 

Genom arbete med PDCA skapas även kommunikation mellan de som är involverade 

vilket anses viktigt för att kunna skapa framgång och konkurrenskraft genom 

medarbetarna. Genom att medarbetarna blir involverade i förbättringsarbetet kan 

motivation skapas vilket ger motiverade medarbetare där de hela tiden får vara med och 

ge sina synpunkter.  

5.1.8 God planering 

När god planering diskuteras läggs energi på att företagen bör ha en god, förståelig 

planering där alla kan se vad som ska göras och när. Något som vore till stor hjälp är ett 

så kallat matrisdiagram där det tydligt framgår vilka order som inkommer under en vecka 

för att kunna identifiera olika typer av ställ. En fråga som kan ställas är: Har vi olika 

typer av ställ? Ställtiderna varierar ofta något beroende på vilken order som körts före. Är 

det en order som tar lång till att plocka ned blir ställtiden automatiskt längre. Vid nästan 

tillfälle då samma order ska köras kan det vara en mindre komplex order som körts före, 

då skiljer sig ställtiden för samma ställ i två olika situationer. Det gäller också att en 

definiering som fungerar och alla är överens om skapas vad det gäller ställtid. Annars blir 

det svårt att reducera ställtiden. Då ett matrisdiagram skapas över de inkommande order 

under en viss tidsperiod kan de order som liknar varandra läggas efter varandra. 

 

Vid god planering kan det också talas om utjämning(Heijunka) vilket är en viktig 

förutsättning inom Just In Time och Jidoka. Rätt saker ska kunna produceras i rätt tid. 

Genom att se till att det planeringsmässigt blir en jämn beläggning i flödet över tiden kan 

toppar av överbeläggningar elimineras. Detta för att kunna skapa ett sådant effektivt 

arbete med SMED som möjligt samt att de som utför ställtidsreduktionen får en sådan bra 

bild som möjligt över produktionen och dess planering. 

5.2 Skillnader och likheter 

Under examensarbetets gång har både skillnader och likheter mellan de två studerade 

avdelningarna kunnat urskiljas. Författarna har delat upp dessa i olika områden som 

utgörs av punktlistan nedan: 
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• Utrustning och produktutformning 

• Tidigare arbete med Lean 

• Orderingång 

• Medarbetare 

5.2.1 Utrustning och produktutformning 

Vid jämförelse mellan avdelningarna inom den skärande avdelningen respektive 

plåtavdelningen har det kunnat konstateras att utrustningen skiljer sig i stor utsträckning. 

Inom den skärande avdelningen finns det mer komplicerade maskiner och verktyg än 

inom plåtavdelningen. Detta beror mycket på att produkterna som skapas inom den 

skärande avdelningen är mer komplicerat utformade än produkter inom plåtavdelningen.  

 

Det är mycket enklare att ställa om en kantpress på plåtavdelningen än en FLOP 

maskin(fleroperationsmaskin) inom den skärande bearbetningen då bl.a. fler verktyg 

använd inom den skärande avdelning och då hela ställprocessen är invecklad. Stället i 

kantpressen innefattar i princip att skruva dit ett verktyg och provköra en provbit där 

arbetet inte innebär lika avancerade arbetsmoment medan ett ställ inom den skärande 

avdelningen består av många fler aktiviteter för att ta fram en godkänd provbit. 

 

Tolerans på produktens mått är också något som skiljer plåtavdelningen och den skärande 

avdelningen åt. Mer svåra mått och mycket svårare mätningar på de produkter som 

tillverkas inom skärande bearbetningen där en speciell avdelning finns tillgänglig för att 

kunna utföra de korrekta mätningarna, kvalitetsavdelningen.  

 

Produkternas väg genom avdelningarna skiljer sig också åt. Inom den skärande 

avdelningen går oftast produkten igenom en enda maskin som gör all bearbetningen hos 

produkten medan det inom plåtavdelningen finns ett flöde där produkten oftast passerar 

mer än en maskin.  

 

5.2.2 Tidigare arbete 

Som det nämndes i nulägesbeskrivningen har plåtavdelningen enligt företaget kommit 

längre i sitt arbete med Lean än den skärande avdelningen. Det handlar då främst om 

arbetet med 5S där det inom plåtavdelningen är mer strukturerat och då layouten är bättre 

anpassad. Detta betyder att det är mer ordning och reda där än på den skärande 

avdelningen. De har även eliminerat långa avstånd på plåtavdelningen och genom detta 
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kunnat minska ställtiderna. Målet är ju som tidigare nämnt att alla avdelningar ska arbeta 

efter detta och eftersträva kontinuerliga förbättringar. Långa avstånd ses som ett slöseri i 

form av att operatören måste gå onödigt långa sträckor för att hämta materialet som 

behövs vid ett orderbyte. Att leta efter material och verktyg som inte finns när det behövs 

är också ett slöseri som förlänger produktens genomloppstid och partiets ställtid i 

maskinen.  

5.2.3 Orderingång 

Det råder överlag enklare situationer på plåtavdelningen. Inom den skärande avdelningen 

är det höga nivåer för att inte bli utkonkurrerad av något annat företag. Det gäller att ha 

den kortaste ställtiden för att få kortare ledtider vilket i slutändan leder till en nöjd kund.  

 

Överbeläggning inom plåtavdelningen är hanterbar och skapar inte något problem vilket 

det gör inom den skärande bearbetningen. Maskinerna inom plåtavdelningen hanterar de 

order som inkommer på ett bra sätt. Inom plåtavdelningen är det laserstansen som får 

orden först där arbetet i produktionen planeras. Plåtavdelningen kan lägga upp sin 

planering på ett annat sätt än den skärande avdelningen som har en mängd fler order. Det 

går också att lagra in flera program i laserstansarna vilket resulterar i att det går att köra 

t.ex. tre olika jobb på samma plåt då maskinen bara arbetar på. Ställarbetet blir inget 

problem vid plåtavdelningen då de redan har klart för sig vad som är yttre respektive inre 

ställ och där ett färre antal aktiviteter utspelar sig vid ett ställ. Inom den skärande 

avdelningen går order igenom fler steg vid planeringen innan den når själva 

produktionen.  

5.2.4 Medarbetare 

De likheter som finns är att alla medarbetare på båda avdelningarna tycker att det är 

intressant och engagerar sig verkligen i arbetet med ställtidsreducering. Det verkar som 

om de har tillräckligt med motivation och vilja för att lyckas. Genom de workshop som 

inneföll sig på företaget med Produktionslyftet kom alla operatörer igång att prata och 

diskutera sinsemellan. De tvärfunktionella grupperna skapade inblickar i varandras 

vardag där de kunde ge varandra nya idéer där olika tankar också uppkom om 

produktionen. Ledningen påverkar också båda avdelningarna positivt. 

5.3 Problembild och lösningsförslag 

För att kunna sätta realistiska mål och för att kunna se förbättringarna måste det finnas 

realistisk data. Under observationer och intervjuer har vissa problem framkommit 
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angående den skärande avdelningen som författarna visar i punktlistan nedan och som 

senare beskrivs. Exempel på lösningsförslag ges också i samband med 

problembeskrivningen.  

 

• Ställblad 

• Verktygsansvarig 

• Stämpling av städ 

• Aktiviteter som lämnas kvar 

• Samarbete och kommunikation 

 

5.3.1 Ställblad 

De ställtider som finns beräknade på ställbladen stämmer inte överens med verkligheten 

inom den skärande avdelningen. Detta leder till att överbeläggning råder fast så inte är 

fallet. Innan arbetet med Lean började fanns det ingen riktig definition av stycktid och 

ställtid vilket ledde till att ställtiderna är längre beräknade än vad som behövdes. Tiderna 

på ställbladen är också satta av erfarenhet, mellan tummen och pekfingret samt med 

simuleringsprogram. Det kan skilja så mycket som en timme och trettio minuter mellan 

det som står angivet på kortet och vad som händer i verkligheten. Detta kunde ses under 

den första SMED-analysen som gjordes. Tiden för stället beror mycket på vem som utför 

det och vilka order som körts innan.   

 

Genom att kunna göra mätningar som utförts under SMED-analyserna kan en större 

uppfattning av detta problem fås. Att gå ut och själv göra mätningarna av ett ställ ger en 

mer verklig uppfattning där tiderna är mer realistiska. 

 

5.3.2 Verktygsansvarig 

Den verktygsansvarige som finns inom den skärande avdelningen finns bara tillgänglig 

på dagtid, vilket kräver god framförhållning och bra planering av operatörer om de skulle 

påbörja en ny order under kvällar och helger. Har de inte den framförhållningen måste de 

själva göra i ordning verktygen till maskinerna vilket ökar ställtiden betydligt mycket 

mera. Mycket mera än om en god planering finns. Plåtavdelningens operatörer ansvarar 

själva för sina verktyg och underhåller dem medan det finns, som nämnts ovan, en 

verktygsansvarig inom den skärande avdelningen som ansvarar för alla deras verktyg. 
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Det författarna rekommenderar är att det finns god framförhållning av operatörerna där en 

god överensstämmande planering finns så att allt material och verktyg finns på plats när 

det ska användas.  

 

5.3.3 Stämpling av städ 

Mellan två körningar inom den skärande avdelningen stämplas det städ, vilket betyder att 

den tiden inte räknas med i ställtiden. Om de stämplar städ då verktygen ska plockas ner 

blir detta en väldigt onödig kostnad för företaget då kunden inte betalar för den biten. 

Detta är att sopa problemen under mattan och det är slöseri med företagets pengar. I 

stället för att stämpla städ bör detta ingå i ställtiden och betalas av kunden. Genom att 

företaget gör på detta vis tas inte beräkningarna av kostnaden för städningen med vilket 

medför att det blir företaget själv som får stå för dessa kostnader. 

 

Företaget bör se över sin definition av ställtid som de givit till författarna under då detta 

inte är bra för företaget ur ett ekonomiskt perspektiv. Bland det viktigaste är att alla inom 

företaget är överens om en och samma definition så att alla kan jobba mot samma mål. 

Men att ha detta i åtankte är viktigt för företaget. Ställtiden blir kortare om städ inte 

räknas med men som tidigare nämnt får företaget själv stå för dessa kostnader som 

egentligen kunden bör betala för. 

 

5.3.4 Aktiviteter som lämnas kvar 

Vid den skärande avdelningen händer det också att gradningen blir lämnad kvar. Ordern 

körs helt enkelt färdig utan att bitarna blir gradade. Detta betyder att jobbet stämplas 

färdigt fast det inte är det, vilket leder till att det blir missvisande tider. Gradningen måste 

göras och då tas den tiden från något annat. Detta blir också kostnader som företaget får 

stå för själv.  

 

Detta är något som måste tas om hand om så fort som möjligt. Inga aktiviteter får lämnas 

kvar då tiderna för ordern bli missvisande och ledtiden för ordern kan dra ut på tiden. Det 

gäller att följa den gjorda planeringen. 
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5.3.5 Samarbete och kommunikation 

Beroende på vilket jobb som körs före kan inte alltid nästa jobb förberedas då maskinerna 

inte kan lämnas medans de arbetar. I sådana fall måste en till person hjälpa till med att 

plocka fram det som ska förberedas. Detta gäller på både plåtavdelningen och den 

skärande avdelningen. Inom den skärande avdelningen skulle t.ex. kuber och fixturer 

kunna förberedas om det fanns tillgång till fler kuber. Fixturerna skulle också t.ex. kunna 

skruvas fast på kuben i förväg och ställtiderna skulle kunna kortas betydligt om det gick 

att förbereda på detta vis inför kommande order.  

 

Som det ser ut i dag inom den skärande avdelningen lyfts den gamla kuben ur och ställs 

på golvet, för att senare lyftas igen och placeras på pallen där den nya kuben stod. Om det 

fanns plats skulle två halvpallar eller en helpall kunna användas vid det utförda ställ 

nummer två inom den skärande avdelningen då operatörerna skulle kunna placera den 

kub som ska lyftas ut ur maskinen direkt på pallen. Detta leder till att onödiga lyft 

undviks vilket är att eliminera en form av slöseri. I dag är det väldigt trångt kring 

maskinerna inom den skärande avdelningen vilket gör det svårare vid hanteringen av 

dessa otympliga kuber. En klar fördel och även en önskan av operatörerna, skulle vara att 

göra en layoutförändring för att skapa större utrymme att arbeta på. Se 

aktivitetsbeskrivningarna från SMED-analyserna för den skärande avdelningen i bilaga 3 

och 6 där arbetsmomenten beskrivs.  

 

Om kvalitetsavdelningen inom den skärande avdelningen får meddelande i förväg vilken 

detalj som ska köras kan kvalitetsteknikerna rigga mätmaskinen om program för detta 

finns. Om informationen och kommunikationen här emellan förbättras skulle de kunna 

tjäna många dyrbara minuter. På ställ nummer två, se bilaga 6, som utfördes i CNC-

maskinen tog handmätningen 17 minuter. Om informationen nått kvalitetsavdelningen 

och mätmaskinen hade kunnat förberedas hade mätningen istället tagit 4 minuter. 

 

I det stora hela handlar det om planering, information och kommunikation inom företaget. 

Genom planeringen skapas förutsättningar för medarbetarna så att de vet vad som ska 

köras när osv. vilket är väldigt viktigt då företaget arbetar med att reducera ställtider. Vet 

inte operatörerna vad de ska hämta kan de inte förbereda för nästkommande ställ medan 

en pågående order körs. Detta kräver att information finns tillgänglig så att det aldrig 

finns någon tvekan om något. För att detta i sin tur ska fungera måste det finns 

kommunikation mellan alla berörda inom företaget, annars kommer inte detta att fungera. 
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6 Fortsatt arbete 

”En resa på tusentals mil måste börja med ett enda steg” Lao-Tse, 604 f. Kr 

 

Under avsnittet fortsatt arbete beskrivs hur företag skulle kunna arbeta vidare med och 

efter införandet av SMED för att ytterligare kunna reducera ställtiderna. 

 

Efter att företag använt sig av den modell som författarna skapat kan arbetet med SMED 

blir mer effektivt. Genom att först använda modellen som skapats och sedan gå igenom 

SMED-metodens olika steg(se avsnitt 3.3)för att skilja på inre och yttre ställ och göra om 

inre ställ till yttre i den mån det är möjligt kan företag minska ställtiderna vid maskinerna. 

Detta efter att ha kunnat skapa en bra syn över hela produktionen.  

 

Med hjälp av SMED kan flexibiliteten av produkter inom produktionen öka men för att 

öka produktiviteten bör även dessa steg tas i akt. De förslag på fortsatt arbete som 

ytterligare kan minska ställtiderna och skapa flexibilitet samt produktivitet efter arbetet 

med författarnas framtagna modell samt införandet av SMED presenteras nedan: 

• Flaskhalsstyrning (OPT) 

• Enstycksflöde/Mindre partistorlekar 

• Jidoka/Poka Yoke 

• Omarbetning av maskiner, fästanordningar etc.  

6.1 Flaskhalsstyrning (OPT) 

För att ytterligare öka produktiviteten kan flaskhalsstyrning införas. Detta kräver inga 

större investeringar och medför inga risker. Flaskhalsstyrning innebär att 

leveranssäkerheten kan höjas avsevärt och det krävs inga omvälvande förändringar utan 

snarare ett strukturerat sätt att utnyttja befintliga resurser. Den största utmaningen ligger i 

att försöka övertyga personalen angående förändringarna. Det som krävs är ett 

gemensamt engagemang och en övertygande ledning. Höga omsättningshastigheter och 

korta genomloppstider kan endast uppnås genom ett högt kapacitetsutnyttjande i 

flaskhalsen. För att uppnå detta krävs det att ställtiderna är så korta som möjligt. 

6.2 Enstycksflöde, kontinuerligt flöde 

Genom enstycksflöde/kontinuerligt flöde skapas effektivitet och genomloppstider kan 

effektivt reduceras. Enstycksflöde/kontinuerligt flöde kan också resultera i att lager 
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elimineras då priset ut till kund kan sänkas samt att lagerhållningskostnader försvinner. I 

teorin nämndes det att arbetet med SMED ska vara färdigt innan arbetet med 

enstycksflöde/kontinuerligt flöde bör börja. Då ställtiderna reduceras med SMED-arbetet 

kan produktionen fungera med enstycksflöde/kontinuerligt flöde. Om ställtidsreduktion 

inte skulle vara gjort då enstycksflöde/kontinuerligt flöde skulle implementeras skulle det 

inte ge någon effektivitet eftersom ställtiderna fortfarande skulle vara lika långa och 

omfattande och då resultera i längre genomloppstid för produkterna. Det skulle då inte 

vara värt att införa detta för att vara mer flexibel i produktionen med fler varianter/order. 

En fördel med enstycksflöde är att skrot och omarbete kan reduceras genom att 

produktionen fortare märker om fel uppstår så att produktionen kan stoppas. Produkter 

och material bör vara i konstant rörelse. För att lyckas med kontinuerligt 

flöde/enstycksflöde krävs det också att layouten över produktionen ses över så att avstånd 

kortas och transporter blir mer frekventa vilket hjälper till att öka flexibiliteten. 

6.3 Jidoka, Poka Yoke 

Jidoka är något som företag alltid bör arbeta med. Genom att arbeta med att bygga in 

kvaliteten samt att kunna stoppa produktionen då fel uppstår kan företagen skapa 

konkurrenskraft åt sig och sina kunder. Finns rätt man på rätt plats så att rätt kompetens 

utnyttjas? Genom att bl.a. ställa sig denna fråga kan inbyggd kvalitet skapas i 

produktionen. Om företag arbetar med Jidoka och Poka Yoke kan de reducera 

genomloppstiden ut till kunden. Som Petersson et al. (2008) skriver ska det helt enkelt 

också vara omöjligt att göra fel eller lätt att göra rätt vid t.ex. ett ställ så att det inte måste 

göras om. Tid är pengar och kan slöseri med tid skippas kan företagen vara mer flexibla 

och ge kunden lägre pris på de produkter kunden vill ha. Lösningen heter Poka Yoke. 

6.4 Omarbetning av maskiner, fästanordningar etc.  

Optimal ställtidreducering uppkommer om det redan på konstruktionsstadiet tas hänsyn 

till ställtiderna. Om t.ex. en bult med 8 gängor ska skruvas fast betyder detta att bulten 

måste skruvas 8 varv innan den fäster. Även om det är det sista varvet på bulten som är 

det åtdragande så måste de övriga sju skruvas. Samma sak gäller när bulten ska skruvas 

upp igen, det är på första varvet som den släpper, alltså är alla de övriga gängvarven ett 

slöseri. Ett annat förslag kan vara att se över hur många olika skruvar, muttrar, bultar osv. 

som finns vid riggningen av en maskin. Kanske går det att använda sig av en modell till 

alla ställ? Den skruv som används kanske kan sitta fästad vid maskinen så den inte 

försvinner. Se möjligheterna – identifiera lösningar. 
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7 Diskussion  

I detta kapitel diskuteras val av metoder, styrkor och svagheter i arbetet.  

 

Syftet med examensarbetet var att komma fram till en generell modell som kan användas 

vid införandet av ställtidsreduktion genom SMED där två avdelningar inom det studerade 

företaget valts ut. Till syftet hörde också att göra en jämförelse av de två avdelningarna 

och belysa skillnader och likheter vid ställtidsreduktion. Vidare har en problembild tagits 

fram där lösningsförslag också presenteras och inom kapitel sex har förslag på fortsatt 

arbete tagits fram som företag kan arbeta vidare med efter användandet av författarnas 

modell samt införandet av SMED. Detta för att vidare kunna skapa effektivitet och 

produktivitet i produktionen. 

 

Det resultat som framkommit under arbetets gång har varit olika förutsättningar som bör 

tas i beaktning innan, samt under tiden då företag ska införa ett arbete med SMED. 

Resultatet utgör grunden för den generella modell som i sin tur utgör ett underlag vid 

ställtidsreduktion. Genom metoderna så som observationer, intervjuer och 

datainsamlingar tillsammans med teoridelen som finns med i examensarbetet kunde 

resultatet som finns representerat i kapitel fem tas fram. Att under hela arbetets gång ha 

arbetat med löpande litteraturstudier ses som något värdefullt då kunskap kunde byggas 

på om det valda ämnet samt den teori som berörde de belysta förutsättningarna samt de 

fortsatta studierna. 

 

Alla presenterade metoder har varit nödvändiga under arbetets gång då en helhetsbild har 

kunnat skapas vilket inte skulle kunna ha gjorts med bara någon av metoderna. 

Observationerna gav tid för att se hur företaget arbetade med sina ställ vid maskinerna där 

SMED-analyserna också utfördes. De indelade SMED-grupperna samlade in data under 

SMED-analyserna till de ställ som utfördes som sedan kunde använda under studien av 

avdelningarna. Genom att under observationerna anteckna vad som var oklart samt 

funderingar och tankar kunde ett frågeformulär skapas. Detta kom senare att användas 

som underlag vid intervjuerna. Intervjuerna med bl.a. operatörerna gav författarna en 

djupare beskrivning och förståelse av produktionen och det pågående ställarbetet vilket 

var av stor betydelse. Informationen från observationerna samt intervjuerna skapade idéer 

till det resultat som presenterades ovan. Detta har resulterat i en god grund för en stor 

förståelse för produktionens arbete.  
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På grund av rådande förhållanden i världens finanskris uppkom vissa problem som utgör 

risker för examensarbetet. Det fanns nämligen inte tillräckligt med order inom 

plåtavdelningen för att kunna utföra flera SMED-analyser av ställtider. Genom detta 

kunde inte de ställ som var tänkt att utföras inom plåtavdelningen göras. Detta skapade en 

risk i det reslutat som framkommit då det erhållits mer information från den skärande 

avdelningen där SMED-analyserna och studierna till examensarbetet har kunnat utföras 

som det var planerat men dessvärre inte inom plåtavdelningen. Hade möjligheten funnits 

att ytterligare genomföra en SMED-analys inom plåtavdelningen hade kanske resultat sett 

en aning annorlunda ut till viss del, men i avsnittet där skillnader och likheter presenteras 

under resultatet visar ändå att det möjligen hade sett liknande ut. Det som hade kunnat 

vara av betydelse var jämförelsen mellan avdelningarna och ställen då plåtavdelningen 

blir lite underrepresenterad. Något som också hade kunnat göras annorlunda var att 

använda två företag med både liknande och icke liknande avdelningar för att se skillnader 

och likheter däremellan samt kanske kunnat få med någon mer förutsättning i den 

framtagna modellen. 

 

Då företag funderar på att implementera SMED för att reducera ställtider bör de använda 

sig av den generella framtagna modellen av förutsättningar för att göra 

ställtidsreduktionen så effektiv som möjligt. Genom att t.ex. börja med att införa 5S för 

att skapa ordning och reda i produktionen gör stor skillnad för operatörerna. Alla ska veta 

vart allt ska finnas så att ingen behöver springa runt för att leta efter något. Om företaget 

använder sig av en god planering och kommunikation där det tydligt framgår vilken order 

som ska köras vart och när råder det ingen tvekan om vad som ska förberedas till 

nästkommande körning. En drivande ledning behövs för att skapa entusiastiska 

medarbetar som i sin tur får motivation till förändringar. Finns ingen drivande ledning 

kan det lätt hända att medarbetarna inte ser någon fördel i arbetet. Om företag vid 

införandet av SMED arbetar med Just In Time kan slöseri som påverkar ställtiderna 

elimineras. Inom JIT är det viktigt att arbeta med att reducera ställtiderna varför det anses 

som en viktig förutsättning. Författarna har presenterat delar som både rör de tekniska 

och organisatoriska områdena i den framtagna modellen. Detta för att de anser att det är 

viktigt att hänsyn tas till båda dessa områden för att lyckas med att reducera ställtiderna. 

Författarna anser att arbetet med ställtidsreduktion kan ligga väldigt mycket åt det 

tekniska området då företag startar sitt SMED-arbete och lite hänsyn tas åt det mer 

organisatoriska området. Genom den skapade modellen har författarna lagt fram området 

som berör organisationen lite mer då de anser att det är av stor vikt för ett fungerande 

förändringsarbete. 
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De skillnader och likheter som hittades mellan avdelningarna visar att alla som inför 

ställtidsreduktion genom SMED har olika utgångslägen. I detta läge fanns tydliga 

skillnader mellan avdelningar. Som det är beskrivet i resultatdelen ovan var en av de 

största skillnaderna maskinerna och de produkter som tillverkades. Den skärande 

bearbetningens maskiner är av en mer komplicerad typ med mer komplicerade produkter. 

Den skärande avdelningen har också mer komplexa mätningar då de produkter som 

produceras där har mindre toleranser. Något som också skiljde avdelningarna åt var att 

inom plåtavdelningen finns ett flöde där produkten går igenom och förädlas medan 

produkten inom den skärande avdelningen enbart bearbetas in en maskin. Att nämnas är 

också att plåtavdelningen kommit en längre bit på vägen med införandet av 5S och att de 

dessutom har andra förutsättningar då de har en helt annan typ av tillverkning. Detta 

märktes genom att verktyg mm. hade sin plats och att layouten var bättre anpassad vilket 

är av stor betydelse för att kunna reducera ställtiden. Vad det gäller likheter mellan 

avdelningarna är det att de har samma ledning som är väl engagerade samt att alla 

medarbetare har motivationen till att arbeta med detta genom ledningen inom företaget. 

Utöver detta ser orderflödet lika ut för avdelningarna då det handlar om samma struktur 

med ”motorväg” och ”påfart”. 

 

Under examensarbetets gång har det också tagits fram fortsatt arbete där tillvägagångssätt 

har lagts fram som kan användas av företagen efter det att de infört ställtidsreduktion 

genom SMED för att ytterligare reducera ställtiderna. Genom att kunna presentera hur 

företag kan gå vidare efter införandet av SMED kan de jobba vidare för att finjustera 

ställtiderna ytterligare. Genom detta kan de skapa mer effektivitet och produktivitet i 

produktionen samt arbeta vidare med hela förhållningssättet Lean Production. En del av 

dessa tillvägagångssätt som presenteras inom detta avsnitt kan också börjas ta i akt redan 

under införandet av SMED. 

 

Det är också viktigt att poängtera att företag inte bör kopiera det arbete som ett annat 

företag har gjort då de flesta företag har olika grundförutsättningar. Det ska också nämnas 

att företag inte kan förvänta sig precis samma sak som ett annat företag har uppnått. Detta 

kan sägas efter identifiering av skillnader och likheter mellan de studerade avdelningarna 

inom företaget. 

 

Något som hade varit väldigt intressant för författarna hade varit om författarna hade 

kunnat studera ett företaget som tagit del av deras skapade modell för att kunna se och 
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vidare analysera hur arbetet före, under och efter SMED hade fungerat då modellen och 

rekommendationer använts. 
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8 Slutsats 

Avsnittet svarar mot syftet och dess frågeställningar där slutsatser angående resultatet 

och arbetet presenteras. 

 

Genom att använda sig av/ha i åtanke den generella modell med förutsättningarna som 

skulle kunna vara av betydelse vid ställtidsreduktion skulle tiden kunna reduceras. Detta i 

form av att det finns en del tekniker och principer som kan tas till innan för att underlätta 

ställtidsreduktionen vid implementering av SMED. Om ställtiderna kan reducera kan 

flera ställ göras så att flera partier kan köras vilket resulterar i flexibilitet. 

 

Det har tagits fram en generell modell för företag att följa för att uppnå en optimal 

ställtidsreduktion. 5S, en drivande ledning, kommunikation, entusiastiska medarbetare, 

god planering samt JIT är alla förutsättningar som bör tas i akt innan samt vid 

ställtidsreduktion med SMED. 

 

Under examensarbetets gång upptäcktes också tydliga skillnader och likheter mellan 

avdelningar/maskiner. Företag bör också ha i tanke vid implementering av SMED att det 

inte bara är att ta det någon annan gjort vid ett företag och stoppa in det i ens eget företag 

och tro att det ska fungera lika bra som för de företag de tittat på. Företag bör i stället se 

till sitt utgångsläge och de förutsättningar som finns. 

  

Kortsiktiga lönsamhetskrav och alltför stor centrering kring dagliga bekymmer är ett av 

de största hindren för framgång vad gäller kvalitet, lönsamhet och långsiktig överlevnad. 

Om det inte investeras i framtiden genom att utveckla produkter och processer, uppfylls 

kanske de kortsiktiga lönsamhetskraven, men det bäddas för stora problem i det långa 

loppet.  
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Bilagor 

I avsnittet bilagor i examensarbetet finns bilder som beskriver orderflödet på företaget 

och de utförda SMED-analyserna med tillhörande arbetsbeskrivningar och 

spagettidiagram för att ge en klarare förståelse för läsaren. Här visas också det 

frågeformulär som använts under intervjuerna.  

 

Bilaga 1. Orderflödet  
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Bilaga 2. SMED-analys 1 Skärande avdelningen 

Den första analysen gjordes på en CNC-maskin inom den skärande avdelningen. 

Maskinen är en så kallad FLOP-maskin (fleroperations maskin), vilket betyder att den 

t.ex. kan både borra, fräsa och gänga beroende på vilket verktyg som operatören använder 

sig av. Denna maskin arbetar med en låg hastighet i jämförelse med en HSM-

maskin(High Speed Machine). 

 

När en operatör ska göra i ordning ett ställ och börja köra ordern hämtar han först en 

order som finns paketerad i pallställslagret, samt följekort och ritning. Följekortet och 

ritningen finns i en pärm som är placerad i datorrummet en bit bort. Detta tar 2 minuter 

och 50 sekunder att utföra det första momentet. Tillsammans med ordern finns ett s.k. 

ställblad. Ett ställblad är en arbetsbeskrivning hur ett ställ går till. På detta ställblad finns 

det information om mått, nollpunkter och ungefärlig ställtid. Det finns också angivet 

vilket program som ska användas för att köra den ordern i maskinen. På ställbladet finns 

även en bild av uppsättningen, där det tydligt framgår hur fixturerna ska placeras. Efter 

detta stämplar operatören in jobbet i en stämplingsdator som finns en bit bort från 

maskinen. Inom den skärande bearbetningen finns två stämplingsdatorer där ordern och 

operatören stämplar in ordern och sig själv samt stämplar ut då ordern är färdig.  

 

När detta är gjort, vilket tar 50 sekunder, går operatören för att hämta de verktyg som ska 

användas. Verktygen finns i verktygsförrådet och tar 1minut att hämta. Verktygen är 

iordningställda av den ansvarige som jobbar i verktygsförrådet. Efter att verktygen är 

hämtade sätts de in i maskinen vilket tar ca 4 minuter. I detta fall handlar det om 3 

stycken verktyg som ska matas in, men det händer att antalet verktyg uppgår till 15 

stycken beroende på vilket jobb som ska köras. Efter att verktygen är på plats är det dags 

för att rigga fixturen. Tiden för detta uppgår till 1 minut och 30 sekunder.  

 

Då detta är gjort ska verktygen mätas in efter måtten som finns angivna på ritningen. 

Mätningen tar ungefär 3 minuter och 30 sekunder. Nu är det dags att ta fram programmet 

som ska köras. Detta program finns i datorn som står i datorrummet intill produktionen. 

Programmet som överförs från datorn är originalet och det är jätteviktigt att detta förs 

tillbaka efter avslutat parti. Detta för att nästa som kör samma produkt med detta program 

ska få tillgång till eventuella ändringar som gjorts i programmet. Det har hänt flera gånger 

att det har blivit fel så att det uppstår stopp vid nästa körning eftersom ingen fört tillbaka 

det riktiga programmet till datorrummet. Det program som skickas från ”programdatorn” 
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ligger som en backup i maskinen och ska nu läggas in. Momentet tar i detta fall 3 minuter 

och 30 sekunder.  

 

Nästkommande moment är provkörning av en bit för att se om något i programmet måste 

justeras för att alla mått ska bli korrekta. En körning av en provbit från denna order i just 

denna maskin tar 8 minuter och 25 sekunder. När sedan provbiten är färdig är det dags för 

mätning i mätningsrummet vilket uppgick till 2 minuter och 45 sekunder. I detta fall blev 

provbiten godkänd vid första försöket. Det är oftast är vanligt att det blir rätt vid första 

försöket, men det förekommer även att justeringar måste göras då toleranserna som finns 

angivna på ritningen överskrids. Efter 28 minuter och 20 sekunder är maskinen färdig för 

körning av den framtagna ordern, se bilaga 3. 
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Bilaga 3. Arbetsbeskrivning 1 Skärande avdelningen 
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Bilaga 4. Spagettidiagram 1 Skärande avdelningen 
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Bilaga 5. SMED-analys 2 Skärande avdelningen 

Nästa ställ som analyserades är i en HSM FLOP CNC-maskin. HSM står för High Speed 

Machine vilket betyder att den arbetar med en hög hastighet och FLOP står för 

fleroperations maskin.  

 

Vid detta ställ börjar operatören med att hämta det materialet som ska köras, vilket tar 1 

minut och 26 sekunder. Därefter stämplas jobbet in i stämplingsdatorn som finns en bit 

bort, vilket uppgår till 54 sekunder. Verktygen som ska sättas in i maskinen hämtas vid 

verktygsförrådet vilket uppgår till ca 45 sekunder. Verktygen är iordningställda av den 

ansvarige som jobbar i verktygsförrådet. 

 

Den som arbetar i verktygsförrådet får en order av operatören, som lämnar in ordern för 

näst kommande jobb under tiden som den föregående ordern körs, så att tid för ställ av 

verktyg ska finnas. På ordern står vilka verktyg som behövs, samt vilka mått verktygen 

ska ha. Ofta sker detta i tid, men det händer att en operatör kommer med en order där 

verktygen behövs på en gång på grund av att t.ex. produktionsledaren bestämt att den 

ordern ska köras i stället för den som var tänkt.  

 

Nästan steg är att sätta in de 11 verktyg som ska användas i maskinen vilket tar ungefär 3 

minuter och 10 sekunder. Här kan antalet verktyg uppgå till 30 stycken vid vissa order. 

När detta är färdigt ska verktygen mätas in så att de hamnar på rätt plats och i rätt läge, 

det tar 4 minuter och 30 sekunder.  När inmätningen är gjord hämtas fixturerna som ska 

användas vilket tar 3 minuter och 45 sekunder. Efter det hämtas det som kallas för 

”kuben” med hjälp av en travers samt fästena till fixturen. Tiden för det uppgår till 2 

minuter och 25 sekunder. När detta är hämtat ska den gamla kuben från föregående ställ 

lyftas ut ur maskinen och den nya kuben lyftas in där också fixturerna ska skruvas fast på 

den nya kuben. Detta moment tar 11 minuter och 50 sekunder.  

 

Det som återstår efter detta är att föra över ett dataprogram - körprogram - från datorn till 

maskinen och lägga in programmet i maskinen som läggs som backup när den skickas 

från datorn. Datorn finns placerad i ett datorrum en bit bort från maskinen. Överföringen 

av programmet tar ca 6 minuter att göra. Efter det är det dags att provköra en bit för att se 

om alla inställda värden stämmer överens med ritningen. Vid denna order och detta ställ 

uppgår provkörningstiden till 26 minuter och 30 sekunder.  
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När provkörningen är färdig görs en gradning för att ta bort eventuella metall spån som 

uppkommit vid bearbetningen. Gradningen utförs vid ett arbetsbord någon meter bort och 

tar 2 minuter och 15 sekunder att utföra.  

 

För att avgöra om provbiten är godkänd tas den härifrån till provavdelningen där 

provbiten/detaljen mäts. I detta fall är det en mer komplicerad detalj att mäta då tiden 

uppgår till 17 minuter och 20 sekunder att för att mäta. När detta är färdigt och om den 

provkörda detaljen är godkänd kan ordern köras igång. Om det skulle vara så att 

provbiten inte godkänns måste omställningar i programmet som rör just den del som inte 

blev godkänd justeras. Därefter körs återigen en provbit för att se om måtten blivit mer 

korrekt. Denna procedur fortsätter tills den perfekta detaljen med de korrekta måtten är 

gjord, innan hela partiet kan köras i maskinen. Ställtiden för denna order vid denna 

maskin slutade på ca1 timme, 15 minuter och 5 sekunder, se bilaga 6. 
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Bilaga 6. Arbetsbeskrivning 2 Skärande avdelningen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Bilaga 7. Spagettidiagram 2 Skärande avdelningen 
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Bilaga 8. SMED-analys 3 Plåtavdelningen 

På plåtavdelningen gjordes en SMED-analys på en kantpress. En kantpress bockar plåten 

till önskade former. 

 

Detta ställ börjar med att den order som ska köras hämtas i ett pallställ alldeles i närheten 

av kantpressen. Detta moment uppgår till 12 sekunder. Mitt emellan kantpressarna och 

laserstansen finns en programmeringskur där programmen skapas och därifrån de skickas 

till datorn i maskinerna. Efter det ska ordern stämplas in vilket tar 1 minut och 8 

sekunder. Instämplingen sker vid en dator som är belägen ca 4 meter från maskinen. När 

detta är gjort ska verktygen hämtas och detta tar 20 sekunder. När verktygen är hämtade 

ska de skruvas in i maskinen och justeras in vilket tar 3 minuter och 10 sekunder.  

 

Efter detta är det dags för en provkörning av detaljen och en provmätning ska göras för 

att se att alla mått stämmer med de som står angivna på ritningen. Provmätningen sker vid 

maskinen och detta moment mäts upp till 2 minuter och 55 sekunder. Om måtten inte 

stämmer måste en justering av verktygen göras innan man kan gå vidare med resten av 

ordern. Efter provkörningen gick operatören iväg för att hämta en låda där färdiga detaljer 

ska läggas. Botten i lådan förstärks med en tejp. Hämtning av låda samt tejpning uppgår 

till 50 sekunder. Tiden för detta ställ uppgår till 8 minuter och 35 sekunder. Se bilaga 9. 

 

Det är vanligt att det inte finns något ställblad vid kantpressarna då en ny order ska riggas 

och köras. Den ordern som vi tittade på hade inget ställblad, utan erfarenhet användes då 

verktygen skulle monteras. Ibland fixar verktygsansvarig verktygen som ska användas 

men oftast får operatörerna göra i ordning dem själva.  
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Bilaga 9. Arbetsbeskrivning 3 Plåtavdelningen 
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Bilaga 10. Spagettidiagram 3 Plåtavdelningen 
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Bilaga 11. Frågeformulär  

1. Hur många anställda är det i dagsläget? 

2. Vad är omsättningen? Stämmer uppgifterna på hemsidan? 

3. Finns det någon flaskhalsstyrning? 

4. Hur ser orderflödet ut?  

5. Vad exakt beror överbeläggningarna på inom den skärande bearbetningen? 

Kan tillgång till statistiken fås som vi fick se vid första mötet? 

6. Vad är det som gör att det horisontella stället är svårare? 

7. Hur bestämmer produktionsledaren när och vad som ska köras? 

8. Vad är ett ställblad? 

9. Var finns det? 

10. Vilka uppgifter finns på ställbladet? 

11. Hur väl stämmer tiderna på kortet? Vem har best tiderna? 

12. Vad är det för blad som ligger tillsammans med ordern och vilken info finns 

där? 

13. Hur ser deras lager ut, hur är de organiserade? 

14. Vart finns de verktyg/fixturer som används? 

15. Finns ordning och reda överallt? 

16. Finns allt tillgängligt/på plats när det behövs? 

17. Hur vanligt är det att det stället blir rätt på en gång? 

18. Är det en vanlig produkt som körs ofta? 

19. Hur fungerar maskinen? 

20. På vilket sätt går jobbet dåligt?  

21. Hur många produkter går igenom maskinerna? 

22. Var stämplas jobbet in? Hur? 

23. Vem får hon i verktygsförrådet sina order från?  

24. Kub? Fixtur? Vad är vad? 

25. Hur arbetar ni med produktionslyftet vad det gäller möte och information? 

26. Var börjar och kommer lean production in? 

27. Vad är problemen? 

28. Varför överbeläggning? För stora partistorlekar? Brister i planering?  

29. Stora order? 

30. Leverans sen ut till kund? 

31. Finns alla delar som hör till de order som ska levereras? 

32. Är det överbeläggning för att rätt komponenter inte finns tillgängliga i tid? 

33. Helheten, vad är begränsningar i flödet i stort?  
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34. Hur jobbar personalen? Gör det arbetet lätt för sig? 

35. Hur ser planeringen ut? 

36. Människan, motivation, ledarskap?  

37. Varför just SMED? Är det lösningen till problemen? 

38. Löser SMED alla problem för överbeläggningar? 

39. Hur fungerar förändringsarbetet? 

40. Vad är produktivitet för er?  

41. Vad är era mål? 

42. Er strategi? 

43. Hur fungerar informationsflödet? IT och människor 

44. Är ledningen engagerad?  

45. Är alla insatta i att förändringar kommer att ske? 

46. Vilken relation finns till de anställda? 

 

Övriga frågor 

1. Namn, position 

2. Arbetsuppgift 

3. Hur beskriver du arbetet här? Hur fungerar det? 

4. Hur beskriver du produkt- resp. informationsflödet här? 

5. Ser du någon flaskhals i produktionen? Passiv tid och väntan 

6. Vad skulle underlätta problemet för dig? 

7. Om du fick ändra i produktionen, vad skulle du vilja göra då? 

8. Vad finns det för mål? 

9. Hur tas rutiner fram? Är alla delaktiga? 

10. Hur ser förbättringsarbetet ut? Är det bra eller dåligt? 

11. Fås gehör om man kommer med förbättringsförslag? 

12. Finns det något hinder för införande av nya idéer i produktionen? 

13. Några tankar eller idéer vi kan ta med oss? 

 

 

 

 


