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Abstract
Nolato Gota AB is a company based in Götene. They manufacture plastic products for the automotive
industry, such as battery boxes, covers and other panels. Volvo Cars AB is the largest customer and
accounts for approximately 70 % of all orders.
The thesis was carried out in the department called the blue group. At Nolato Gota AB, there are several machine parks which produce plastic products by injection molding of thermoplastics. The blue
group is one of the oldest departments in the company. The thesis has been carried out on machines
with a clamping force of over 500 tons.
Nolato Gota AB is aware that their changeover process is often lengthy and varied, but there is currently no data to confirm this. The purpose of the thesis is to present improvement proposals on Nolato
Gota AB's changeover process through extensive data collection. Several production engineering
methods and tools such as SMED, five why, time studies and work sampling will be used to generate
improvement proposals.
The theoretical frame of reference has been used as a basis for choosing which production techniques
and tools to use during the thesis. Thanks to the literature study, it was possible to avoid problems
that have arisen during other people’s work in similar areas.
The empirical part of the work was carried out by using observations and interviews with changeover
staff. A time study was performed according to the continuous method and, as a complement, work
sampling was also conducted to identify the value-adding time. During the observations and the time
studies, it was clear that the lack of education had a significant impact on the changeover time.
The results from the data collection showed that, on average, the changeover times are much longer
than Nolato Gota AB thought. All presented improvement proposals are linked to the collected data.
By implementing the presented improvement proposals, the changeover time and variation may be
reduced. The reason why no improvement proposals were implemented is that the time frame for the
work is too small. Eliminating the wastes enables reducing the changeover time by up to 46 % and an
additional 23,6 % if the improvement proposals are implemented for a total reduction of 69,6 %. For
the machines were the utilization warrants it the changeover time can be reduced to 74,1 % by the aid
of an additional changeover worker. Nolato Gota AB has presented the cost for a machine downtime
to be 540 sek per hour for machines between 500- and 1000-tons clamping force. An optimized
changeover will save Nolato Gota AB up to 1404 sek per changeover.
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Sammanfattning
Nolato Gota AB är ett företag baserat i Götene. Dem verkar inom tillverkning av plastprodukter för
bilindustrin som tillexempel batteriboxar, kåpor och andra paneler. Volvo Cars AB är den största kunden och står för cirka 70 % av alla ordrar.
Avdelningen där detta examensarbete genomförts kallas för blå gruppen. På Nolato Gota AB finns det
flera maskinparker där alla tillverkar plastprodukter genom formsprutning av termoplast. Blå gruppen
är en av de maskinparker som funnits längst på företaget. Examensarbetet har utförts på maskiner
med en låskraft på över 500 ton.
Nolato Gota AB är medvetna om att deras omställningsprocess är ofta långdragen och väldigt varierande men det finns i nuläget ingen data som bekräftar detta. Syftet med arbetet är att genom en
omfattande datainsamling presentera förbättringsförslag på Nolato Gota AB omställningsprocess.
Flera produktionstekniska metoder och verktyg som till exempel SMED, fem varför, tidsstudier och
frekvensstudier kommer användas för att generera förbättringsförslag.
Den teoretiska referensramen har använts som grund för att välja vilka produktionstekniska metoder
och verktyg som ska användas under arbetet. Tack vare litteraturstudien var det möjligt att undvika
problem som uppstått under andra arbeten inom liknande områden.
Den empiriska delen av arbetet genomfördes genom att använda observationer och intervjuer med
verktygsställare. En tidsstudie utfördes enligt den kontinuerliga metoden och som ett komplement
utfördes också en frekvensstudie för att identifiera den värdeskapande tiden. Under observationerna
och tidsstudierna var det tydligt att bristen på utbildning påverkar omställningstiden avsevärt.
Resultaten från datainsamlingen visade att i genomsnitt är omställningstiderna mycket längre än vad
Nolato Gota AB önskar. Alla presenterade förbättringsförslag är kopplade till de insamlade data. Genom att implementera de presenterade förbättringsförslagen är det med stor sannolikhet möjligt att
korta omställningstider och minska variationen. Anledningen till att inga förbättringsförslag implementerades är att tidsramen för arbetet är för liten.
Eliminering av slöserierna gör det möjligt att minska omställningstiden med upp till 46 % och ytterligare
23,6 % om förbättringsförslagen implementeras för en reduktion på totalt 69,6 %. För de maskiner där
beläggningen av maskinen rättfärdigar det kan omställningstiden ytterligare minskas till 74,1 % genom
att utföra arbetet med två verktygsställare. Nolato Gota AB har presenterat kostnader för stillestånd
av maskinceller på 540 kr per timme för maskiner mellan 500 och 1000 tons låskraft. En optimerad
omställning sparar Nolato Gota AB upp till 1404 kr per omställning.
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1. Introduktion
I introduktionen kommer läsaren presenteras för ämnet. Bakgrund, problembeskrivning samt vilka avgränsningar som finns för arbetet kommer dessutom presenteras.

1.1 Bakgrund
Nolato Gota AB är ett företag baserat i Götene. Företaget ingår i Nolato koncernen som omsätter cirka
sju miljarder kronor per år. Koncernen har ungefär 7500 anställda runtom i världen. Nolato Gota AB
arbetar mest med lösningar inom bilsektorn där största kunden är Volvo Cars AB som står för ungefär
70–80 % av alla ordrar. Nolato Gota AB framställer produkter i termoplast genom formsprutning.
Formsprutning är en metod där termoplaster smälts ner och sprutas in i en form där produkten svalnar
och vanligtvis plockas med en industrirobot.
På grund av ökad efterfrågan och en ökande konkurrens i världen är det livsviktigt för svenska företag
att möta kundernas efterfrågan. För att hänga med i utvecklingen samt tillfredsställa kunderna behöver företagen ständigt förbättras och hitta nya sätt att öka effektiviteten samt flexibiliteten i produktionen. Att använda Lean och andra produktionstekniska metoder och verktyg för att identifiera slöserier är viktiga steg för att erhålla en bättre produktion.
Studien kommer genomföras i största del i blå gruppen på Nolato Gota AB. Blå gruppen är ett av de
äldre områdena på företaget. Det finns både nya och gamla formsprutningsmaskiner i blå gruppen och
denna studie kommer undersöka båda. Produktionen består främst av celler där en formsprutningsmaskin servas av en ABB robot. Färdiga produkter paketeras för hand av en operatör och truckkörning
sker manuellt av operatörerna.

1.2 Problembeskrivning
På Nolato Gota AB sker det många verktygsbyten i formsprutningsmaskinerna varje dag och dessa
verktygsbyten sker utan någon standardiserad instruktion. Detta leder ofta till att omställningstiderna
blir långa och varierande. Utan någon standardiserad instruktion leder det till att alla omställare utför
en omställning på det sätt den personen tycker är bäst. För att öka flexibiliteten och effektiviteten av
produktionen vill Nolato Gota AB reducera omställningstiderna.

1.3 Syfte och mål
Huvudmålet med examensarbetet är att med hjälp av SMED (Single Minute Exchange of Die) och andra
lämpliga metoder och verktyg lämna förslag på hur omställningstiderna kan reduceras, minska variationen samt föreslå ett standardiserat arbetssätt på maskiner med högre låskraft än 500 ton. För att
uppnå huvudmålet kommer delmål sättas som ska uppnås:
x
x
x
x

Samla data med hjälp av tidsstudier och andra produktionstekniska metoder och verktyg på
maskinernas omställningstider.
Med hjälp av produktionstekniska metoder och verktyg ta fram förbättringsförslag som minskar omställningstiderna.
Identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter.
med hjälp av SMED lämna förbättringsförslag på hur omställningstiderna kan reduceras.
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Ta fram en generell instruktion på hur en omställning skall gå till.

1.4 Avgränsning och omfattning
För att examensarbete inte skall bli för stort och hålla sig inom tidsramen behöver en del avgränsningar
göras. Dessa avgränsningar är:
x
x
x
x

Inte undersöka maskiner med en låskraft på mindre än 500 ton.
Ekonomi kommer att tas hänsyn till men ingen djupare ekonomisk analys kommer att ske när
förbättringsförslagen presenteras.
Inte skriva standardiserade instruktioner på hur en omställning skall gå till.
Förbättringsförslagen kommer inte implementeras.

1.5 Metod
En pilotstudie kommer genomföras för att samla data och med statistiska metoder beräkna hur många
observationer som behöver utföras. Med det resultatet kommer en omfattande datainsamling att utföras för att identifiera hur en omställning går till på Nolato Gota AB. Klockstudier samt frekvensstudier
kommer genomföras för att identifiera vilka moment samt hur lång tid momenten tar under en omställning. SMED kommer användas för att strömlinjeforma omställningarna samt bidra med underlag
för förbättringsförslagen. Förbättringsförslagen kommer att presenteras och prioriteras med en PICKchart. Hållbar utveckling kommer tas i åtanke när förbättringsförslagen presenteras.

2. Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen beskriver de metoder som berör projektet och vad teorin säger om dessa
metoder.

2.1 Lean production
Lean är ett tankesätt eller en filosofi som syftar till att uppnå det ideala läget. Det ideala läget är noll
slöseri, perfekt kvalitet och perfekt kundnöjdhet (Bicheno & Holweg, 2011). Det finns ett synsätt inom
Lean där fokus bör läggas på organisationen innan uppmärksamheten riktas mot individuella delar.
Lean Production vilket även kallas ”The Toyota Production System” eller TPS uppfanns av Toyota. Detta
system beskrivs ofta som ett hus där de två grundpelarna är JIT (just in time) och JIDOKA (Bicheno &
Holweg, 2011). JIT innebär att varje steg i produktionen endast ska producera det nästa steg behöver
och att detta sker i ett kontinuerligt flöde (Bicheno & Holweg, 2011). Jidoka översätts ungefär till automatisering med mänsklig touch (Bicheno & Holweg, 2011) och syftet med JIDOKA innebär att stoppa
produktionen omedelbart när ett problem uppstår för att direkt ta hand om problemet samt att hindra
produktion av defekta produkter.
Lean Production byggs upp av 14 principer, det är möjligt att dela in dessa 14 principer i fyra grupper
(Liker, 2009). Dessa fyra grupper kallas ofta inom Lean för ”Likers fyra P”.
x

Filosofi - Att erhålla ett långsiktigt tänkande inom organisationen även om det påverkar kortsiktiga ekonomiska mål (Liker, 2009).
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Processer - Skapa ett flöde vilket för upp problem till ytan och gör problemen lätta att identifiera. Det är viktigt att undvika överproduktion och detta uppnås genom att låta efterfrågan
styra produktionen.
Anställda och partners - Detta handlar om att utmana arbetarna och att involvera dem i arbetet med Lean. Att ta fram ledare som följer filosofin och strävar efter att lära ut den.
Problemlösning - Inte fatta några beslut utan att erhålla rätt underlag först. Gå och se vad som
faktiskt händer vid platsen där problemet uppstår. Planera och i samråd med andra fatta beslut
långsamt men verkställa snabbt (Liker, 2009).

2.1.1 Genchi Genbutsu
Genchi Genbutsu tillika känt som “go to gemba” syftar till att gå till platsen där problemen uppstår.
Det traditionella västerländska sättet att stanna kvar på kontoret och samla in data över produktionen
är den raka motsatsen till Genchi Genbutsu. Det är viktigt att inte försöka lösa problemen från någon
annanstans än där dem faktiskt uppstår (Bicheno & Holweg, 2011). Operatörerna på företagen ska inte
behöva gå till cheferna på kontoret utan cheferna skall gå till operatörerna på fabriksgolvet (Bicheno
& Holweg, 2011). Det är lättare att prata kring problemet och hitta lösningar på plats än på kontoret i
en helt annan miljö. Det är inte ovanligt i Japan att chefer börjar de första arbetsveckorna med att
arbeta i produktionen för att erhålla en bättre uppfattning om hur produktionen går till (Bicheno &
Holweg, 2011).

2.1.2 5S
Ett arbete försvåras när omgivningen motarbetar arbetaren; att hålla arbetsplatsen ren och prydlig
bidrar till att minska risken för arbetsskador, defekta produkter och att misstag sker (Liker, 2009). I
japan togs ett system fram för att hålla arbetsplatsen ren och strukturerad bestående av fem stycken
moment:
x

x

x

x
x

Sortera
Definiera vilka föremål som bör finnas på arbetsplatsen i linje med vad arbetsgruppen prioriterar och avlägsna föremål som inte används regelbundet. Ett aktivt arbete utförs därefter för
att sortera artiklarna efter valda kriterier. Resultatet är en arbetsplats där enbart föremål med
ett syfte förvaras. (Bicheno & Holweg, 2011)
Strukturera
Arbetsplatserna struktureras i syfte att material och verktyg erhålls en dedikerad plats. Strukturen utformas på ett sådant sätt att det förenklar arbetet; verktyg finns lättillgängliga där de
vanligtvis används, hänsyn för ergonomin tas och onödiga rörelser elimineras. Allt har sin egen
plats och arbetarna vet var det de behöver finns. (Bicheno & Holweg, 2011)
Städa
Regelbunden städning för att hålla arbetsplatsen ren och göra det möjligt att se avvikelser och
problem. (Bicheno & Holweg, 2011)
Standardisera
Införa standarder för att säkerställa att de tre första stegen efterföljs. (Liker, 2009)
Skapa vana
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Steg tas för att skapa disciplin hos de anställda att fortsatt arbeta med förbättringsarbetet. Det
kan ske genom att regelbundet stämma av med de anställda hur arbetet går, eller att ge belöningar för de vars förbättringsarbete har satt ett gott exempel för de andra arbetarna. (Bicheno
& Holweg, 2011)

2.1.3 7+1 Slöserier
Inom Lean talas det ofta om Muda, Mura och Muri. Muri översätts till överbelastning av arbetare och
utrustning, mura står för ojämn produktion och Muda är de 7+1 slöserierna. Det är aktiviteter som inte
skapar något värde för företaget även kallat icke värdeadderande tid. De 7+1 slöserierna är (Dennis,
2016):
x

x

x

x

x

x

x

Rörelser - Onödiga rörelser av både personal och utrustning. Onödiga rörelser av medarbetare
har en korrelation med ergonomin på arbetsplatsen (Dennis, 2016). En dåligt designad arbetsplats kan leda till att det blir långa sträckor att gå. Kvaliteten kommer försämras om arbetarna
utsätts för fysisk stress när arbetsmomenten utförs (Dennis, 2016).
Väntan - Enligt Bicheno och Holweg (2016) är väntan det näst värsta slöseriet. Detta på grund
av att väntan är direkt kopplat till service och kunder. Målet är att erhålla noll väntan, detta
kan i verkligheten vara omöjligt att uppnå men målet kvarstår ändå. Onödig väntan kommer
att öka ledtiden vilket är tiden mellan det att kunden placerar en order och får ordern levererad (Dennis, 2016).
Överproduktion – Överproduktion är enligt många det värsta av alla slöserier då det ofta är
roten till andra slöserier (Bicheno & Holweg, 2016). Målet för produktionen bör vara att producera den kvantitet som krävs vid rätt tidpunkt, varken mer eller mindre. Denna form av slöseri uppstår när det finns ett gap mellan företaget och dess kunder och leverantörer. När företaget, kunderna och leverantörerna är synkroniserade kommer dem arbeta tillsammans för
att eliminera slöserier (Dennis, 2016).
Lager - Detta slöseri är kopplat till att hålla nere råmaterial och produkter i arbete (PIA)
(Dennis, 2016). Problemen uppstår ofta när produktionen inte följer kundernas efterfrågan,
alltså när företaget använder ett tryckande system istället för ett dragande tillverkningssystem. Onödigt stora lager kommer öka svårigheten att identifiera problem, öka ledtider och
minska kvaliteten (Bicheno & Holweg, 2016).
Omarbete - Omarbete av defekta produkter kostar pengar, både på lång sikt och på kort sikt.
Det finns interna kategorier som kassationer, omarbete och förseningar. De externa kategorierna är garanti, reparationer och fältarbete (Bicheno & Holweg, 2016). Om defekta produkter
upptäcks tidigt är det möjligt att hålla nere kostnaden för företaget. Skulle defekta produkter
skickas till kund kan det leda till stopp i produktionen och väldigt höga kostnader och tappad
goodwill (Bicheno & Holweg, 2016).
Överarbete - Att göra mer än vad kunden kräver är ett slöseri då de ökade kvalitetskraven
leder till ökade kostnader vilket inte kunden är beredd att betala för. Detta uppstår bland företag där ingenjörsavdelningen styr produktionen där utnyttjandet av nya teknologier kan göra
det lätt att glömma av vad kunden faktiskt kräver (Bicheno & Holweg, 2016).
Transporter - Kunderna betalar inte för att produkterna ska förflyttas därför är all förflyttning
av material ett slöseri ur kundens perspektiv (Bicheno & Holweg, 2016). Transporter är nödvändiga för att kunna bedriva en produktion, utan någon förflyttning av material hade det varit
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omöjligt dock måste transporterna minimeras (Dennis, 2016). Att producera i mindre serier
och flytta maskiner närmare varandra kan reducera detta slöseri (Dennis, 2016).
Medarbetarnas outnyttjade kreativitet - Detta är det senaste tillskottet bland slöserierna och
handlar om att ta tillvara på medarbetarnas kreativitet. Att göra medarbetarna delaktiga i förbättringsprocesserna och föra en dialog med personerna som faktiskt producerar produkterna.

Det finns olika värdenivåer vilka Ohno (1988) presenterar och dem är:
x

x

x

Icke värdeadderande (NVA) - Denna tid kan kopplas direkt till slöserierna. Detta är arbete som
inte tillför något värde i tillverkningen, ingen förädling av produkter sker under den icke värdeadderande tiden. Vanliga exempel på icke värdeadderande tid är att verktygsställaren går
för att hämta verktyg, öppnar paket med produkter eller väntar på servicepersonal (Ohno,
1988).
Värdeadderande (VA) - Detta är tid där någon form av förädling sker. Det kan vara att ändra
formen på en produkt med hjälp av en svarv eller montering av flera produkter till en. Företagen bör alltid sträva efter att förädla mer på kortare tid då det leder till högre effektivitet
(Ohno, 1988).
Nödvändigt icke värdeadderande (NNVA) - Tid som inte är värdeadderande men ändå nödvändig för att värde skall kunna adderas vid ett senare tillfälle. Ett exempel är omställningar,
vilka är helt nödvändiga för att flera produkter skall kunna produceras men det är tid som
kunden inte betalar för. (Ohno, 1988)

2.1.4 Fem varför
För att kunna identifiera och åtgärda rotorsaken till ett problem och inte bara de ofta mer uppenbara
symptomen används metoden fem varför. Genom att vid problemlösningen fråga varför problemet
uppstod upprepade gånger är det möjligt att undvika att enbart åtgärda symptomen, utan istället
kunna identifiera och åtgärda orsaken till problemet (Ohno, 1988). Toyotas strävan efter att eliminera
allt slöseri tillsammans med deras ansträngning att verkligen förstå orsaken till problemet gav upphov
till metoder som Kanban och produktionsutjämning (Ohno, 1988).

2.1.5 Standardiserat arbete
Bicheno och Holweg (2016, p. 142) sammanfattar standardiserat arbete på följande sätt: “Standard
work aims at creating processes and procedures that are repeatable, reliable and capable. It is the
basis for improvement.” Dennis (Lean production simplified) presenterar följande sju fördelar med
standardiserat arbete:
1. Processtabilitet
2. Tydlig start och stoppunkter för processerna - Processernas tydliga avgränsningar ger en överblick; det går smidigt att se produktionens tillstånd. Planeringen rationaliseras då processerna
har en känd cykeltid.
3. Organisationen utvecklas - De anställdas kunskaper tas vara på genom ständigt utvecklande
standarder och försvinner inte när en erfaren arbetare lämnar företaget.
4. Främjar granskning och problemlösning - Processens steg finns uppskrivna och möjliggör att
följa stegen för att identifiera eventuella problem.
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5. Medarbetarengagemang och felsäkring - Operatörerna tillsammans med ingenjörer och ledningen ges möjlighet att finna den bästa arbetsmetoden. Vanligt förekommande problem kan
byggas bort.
6. Kaizen: ständiga förbättringar - Det standardiserade arbetssättet lägger grunden till vilket nya
förbättringar kan jämföras med.
7. Upplärning - De standardiserade arbetsinstruktionerna underlättar inlärningen av nya processer; operatören har alltid instruktionerna som en riktlinje och stöd för vad hen bör göra
Genom standardiserat arbete kartlägga och definiera den nuvarande bästa kända metoden möjliggörs
ett faktabaserat och effektivt förbättringsarbete. Det blir baslinjen för vilket nya förbättringar kan jämföras. Utan standardiserat arbete säkerställs inte att kunskapen som utvecklas behålls i företaget eller
att den utnyttjas. Alla operatörerna utför arbetet på det sätt som de har själva lärt sig. Hur tidseffektivt
och bra arbetet utförs beror därför på operatören som utför det. Om en operatör hittar en till synes
bättre metod för en process, går det inte empiriskt jämföra det med tidigare tillvägagångssätt och
eventuellt implementera det. Detta på grund av att alla utför arbetet på olika sätt, och att det inte
finns någon struktur som främjar en enad arbetsmetod (Dennis, 2016).
Det är vanligt att dela in standardiserat arbete i tre kategorier, människa, maskin och material (Ohno,
1988). Standarder som används för att beskriva manuellt arbete kallas för metodstandarder. Enligt
Petersson, Olsson, Lundström, Johansson & Broman (2009) finns det tre fördelar med metodstandarder:
1. Säkerhet och ergonomi - Denna punkt är något som alla företag borde prioritera, ingen operatör ska behöva vara orolig för personskada på arbetsplatsen. Genom att konstruera en metodstandard är det möjligt att uppnå en högre säkerhet då instruktionerna visar på hur arbetet
skall utföras på ett säkert sätt.
2. Kvalitet - När metodstandarder används skapas förutsättningar för att hålla en jämn kvalitetsnivå. Denna nivå behöver inte vara bra bara för att metodstandarder används men den kommer ligga på en jämn nivå.
3. Effektivitet - Metodstandarder beskriver den just nu bäst kända metoden att utföra arbetet.
Detta leder till högre effektivitet än om alla operatörer hade utfört arbetsmomentet på olika
sätt.
Vid framställning av en metodstandard är det avgörande att låta medarbetarna bidra under skapandet.
Det är stor risk att metodstandarden inte blir använd om inte medarbetarna känner att de kan vara
med och påverka (Petersson, et al., 2009). För att metodstandarden ska förankras i produktionen är
det viktigt att den inte skapats av någon utanför processen utan istället i samförstånd mellan arbetare
och chefer. De arbetare som faktiskt utför arbetet vet oftast bäst exakt vad arbetet går ut på och kan
därför bidra med ovärderlig information när metodstandarden konstrueras (Petersson, et al., 2009).
Att göra metodstandarden enkel men ändå tydlig är viktigt för att den ska vara enkel att följa. Är den
för detaljerad finns risken att arbetarna inte förstår vad som ska göras och är den för enkel finns risken
att något kritiskt moment förbises. När metodstandarden implementeras är det viktigt att följa fyra
steg (Petersson, et al., 2009):
1. Träna företaget i att förstå varför det är viktigt med metodstandarder.
2. Skapa en grov metodstandard.
3. Provkör denna grova metodstandard.
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4. Tidsätt och förfina metodstandarden.

2.2 SMED
En av grundpelarna inom Lean är att reducera omställningstider. Shigeo Shingo var den person på
Toyota som dokumenterade ett tillvägagångssätt för att reducera omställningstider och är känd som
grundaren till SMED (Bicheno & Holweg, 2011). Genom att reducera omställningstider är det möjligt
att minska partistorlekarna på produkterna vilket leder till ökad flexibilitet och mindre lager.
En omställning kan ses ur tre olika perspektiv, där det första perspektivet är att en omställning är den
tid maskinen står still mellan batcher (Bicheno & Holweg, 2011). Det andra perspektivet är det mest
erkända, där är en omställning tiden från att sista godkända produkten i batch A producerats tills dess
att första godkända produkten i batch B produceras. Det tredje perspektivet definierar en omställning
som tiden från standardhastigheten i produktionen av den första batchen till det att samma hastighet
uppnåtts i nästa batch (Bicheno & Holweg, 2011).
Den klassiska SMED som Shingo använder delar upp metoden i fem delar (Bicheno & Holweg, 2011):
1. Identifiera “inre” och “yttre” aktiviteter där “inre” aktiviteter endast kan utföras då maskinen
eller utrustningen är avstängd. “Yttre” aktiviteter kan utföras när maskinen är igång och fortfarande producerar. Detta är tillika det viktigaste steget enligt (Shingo, 1985). När separering
av “inre” och “yttre” aktiviteter sker är det fördelaktigt att använda listor för att strukturera
upp aktiviteterna. Dessa listor inkluderar namn på aktivitet, specifikationer, antal, parametrar
som temperatur, tryck och numeriska värden för alla mått och dimensioner (Shingo, 1985).
2. Avskilja “inre” från “yttre” aktiviteter där de “yttre” aktiviteterna bör maximeras. Det är viktigt
att försöka reducera slöserier som onödiga rörelser, onödiga transporter på grund av hämtande av verktyg eller dokumentation.
3. Omvandla “inre” aktiviteter till “yttre” (McIntosh, et al., 2001). Första steget i att omvandla
“inre” aktiviteter till “yttre” är att förbereda allt som går att förbereda. Exempel på förberedelser är förvärmning, centerguide för enklare passning av formar och verktyg som kan användas till flera produkter (Shingo, 1985).
4. Strömlinjeforma alla aspekter av omställningen. Exempelvis användning av snabbkopplingar
eller hydrauliska verktyg för att underlätta arbetet.
5. Till sist bör tiden för “yttre” aktiviteter minskas då det inte alltid finns tid tillgänglig vid tillverkning av mindre partier.
Det finns flera positiva effekter av att implementera SMED, när omställningstiderna reduceras finns
det mer tid för produktion trots att antalet omställningar ökar. Effektivare produktion och kortare omställningstider kan leda till minskade lagernivåer vilket leder till ett mer effektivt utnyttjande av fabrikens yta då inte lagret tar upp lika stor del (Shingo, 1985). En minskad omställningstid leder till högre
flexibilitet då företaget har större möjlighet att reagera till plötsliga ökningar i efterfrågan (Shingo,
1985).
Det kan finnas negativa aspekter med mer frekventa omställningar som resultat av minskade omställningstider. Dessa negativa aspekter med mer frekventa omställningar baseras ofta på känslor istället
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för fakta (Anon., 1985). De vanligaste nackdelarna är att omställningar leder till fler igångkörningsproblem, sämre maskinutnyttjande, mer omställningsarbete, större insats av planeringspersonal och att
det inte finns produktionstekniska resurser för att förbättra omställningsarbetet (Anon., 1985).

2.3 Klockstudier
Syftet med en klockstudie är att undersöka och skapa en standard över hur lång tid ett visst arbetsmoment får ta (Freivalds & Niebel, 2013). Inom tidsstudier finns begreppet “A fair day’s work” vilket kan
översättas till en standardtid. Tidsstudier är en metod för att undersöka just standardtiden (Freivalds
& Niebel, 2013). Standardtiden är en arbetsmängd som är rättvis för både företaget och för arbetaren.
Inom detta begrepp tas hänsyn till oundvikliga förseningar, trötthet och personliga orsaker (Freivalds
& Niebel, 2013). Väl etablerade tidsstandarder gör det möjligt att effektivisera utrustningarna och personalen. Dåligt implementerade tidsstandarder kan leda till höga kostnader och splittrat arbete.

2.3.1 Nollställningsmetoden
Nollställningsmetoden är känd under namnet ”snapback-metoden”. Metoden går ut på att tiden nollställs efter varje moment (Freivalds & Niebel, 2013). Flera tidsstudieanalytiker använder nollställningsmetoden vid tidsstudier med längre moment och kontinuitetsmetoden vid kortare moment. Fördelen
med nollställningsmetoden är det att ingen tid behöver läggas för att beräkna fram tider i efterhand
(Freivalds & Niebel, 2013). En nackdel är att metoden inte tar hänsyn till oförutsedda händelser vilket
kontinuitetsmetoden gör.

2.3.2 Kontinuitetsmetoden
Kontinuitetsmetoden är överlägsen nollställningsmetoden av flera anledningar där den mest signifikanta är att kontinuitetsmetoden presenterar ett fullständigt resultat över hela observationsperioden
(Freivalds & Niebel, 2013). Ingen tid har lämnats utanför studien och alla förseningar och oförutsedda
händelser finns med. Det är mycket lättare att studera kortare element med kontinuitetsmetoden därför personen som utför studien kan komma ihåg upp till tre korta händelser som följer varandra om
det finns en händelse efter på 0.15 min (Freivalds & Niebel, 2013).

2.4 Frekvensstudier
Tidsstudier är ofta långa och relativt komplicerade att utföra, det finns mängder med data som skall
samlas in vilket kan skapa problem. Frekvensstudier är en enklare metod för att samla data över vad
människor och maskiner faktiskt gör (Bicheno & Holweg, 2011). En pilotstudie genomförs för att fastställa hur många observationer som krävs för att erhålla ett statistiskt försvarbart resultat. När antalet
observationer är bestämt är det dags att bestämma över hur lång tid studien skall genomföras. Är
dagarna på företaget lika varandra är det möjligt att observera med kortare intervall. Vid varje observation antecknas vad som sker just i den stunden, observationen klassas som värdeadderande eller
icke värdeadderande tid och till sist sammanställs resultatet (Bicheno & Holweg, 2011). Frekvensstudier är oftast mindre tidskrävande och billigare än tidsstudier men tillför inte samma detaljerade data.
En fördel med frekvensstudier är möjligheten att observera flera objekt samtidigt då observationerna
sker vid ett visst intervall (Olhager, 2000).
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2.5 Intervjuer
Intervjuer är en grundläggande metod för att erhålla kunskap och information om människor, grupper
och organisationer (Alvesson, 2011). Intervjuer är mer komplexa än vad folk i allmänhet tror, eftersom
intervjuer är svårtolkade sociala interaktioner. Det är inte ovanligt att området avgränsas till följande
fyra kategorier (Alvesson, 2011):
1. Struktur - Intervjuer delas in strukturerade, halvstrukturerade och ostrukturerade intervjuer.
Strukturerade intervjuer skall följa den i förhand framtagna planen, alla uttalanden skall följa
denna plan för att minimera brus.
2. Storlek - Hur många är det som skall utföra intervjun, är det en person eller en grupp.
3. Kommunikationsmedium - Vilket medium som används för att utföra intervjun. Telefon, ansikte mot ansikte eller elektroniska intervjuer är vanliga metoder.
4. Kategori - Olika grupper av människor kan behöva särskild hänsyn när en intervju genomförs.
När barn skall intervjuas kommer språket att behöva anpassas för att de ska förstå vad som
sägs.

2.6 PICK-chart
Resurser är begränsade och det är därför essentiellt att prioritera; PICK-chart (Possible, implement,
challenge och kill) är ett verktyg vilket underlättar att besluta vad som borde prioriteras. I grafen bedöms varje punkt efter den krävda insatsen och potentiellt erhållen effekt (Petersson, et al., 2009). En
stor effekt och en liten insats är lämplig att implementera, stor insats och liten effekt kan avfärdas då
det helt enkelt inte är lönsamt. De förslag som hamnar under möjlig kan övervägas då insatsen är liten,
men prioriteras inte då effekten är liten. De som faller under utmana kan vid en genomtänk införande
få bra resultat (Petersson, et al., 2009). Hur en PICK-chart kan se ut demonstreras i Figur 1.

Figur 1: PICK-chart fritt tolkat ur (Petersson, et al., 2009)
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2.7 Hållbar utveckling
Enligt Brundtlandrapporten definieras hållbar utveckling som den utveckling som tillgodoser nutidens
behov utan att riskera kommande generationers möjlighet att möta sina behov (Gröndahl &
Svanström, 2011). Vidare tar Brundtlandrapporten upp fyra olika etiska grundprinciper (Gröndahl &
Svanström, 2011):
1. Människans och ekosystemens beroende av varandra. Ekosystemstjänster blir allt mer viktiga
att bevara. Att överutnyttja dessa resurser kommer leda till att dem tar slut en dag.
2. Människors beroende av varandra. Alla människor har rätt till ett gott liv, det som görs i rika
delar av världen kan påverka de fattigaste delarna.
3. Jämlikhet och rättvisa mellan generationer. Kommande generationer har rätt till ett lika gott
liv som människan lever idag.
4. Delaktighet i beslutsfattande. Det är ytterst viktigt med demokrati, att människor kan vara
med och påverka samt driva utvecklingen framåt.
Hållbar utveckling anses ofta handla om tre områden: ekonomisk, ekologisk och social utveckling. Den
hållbara utvecklingen sker i det område där ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet överlappar
varandra vilket Figur 2 visar. Ekologiska hållbarheten handlar oftast om ekosystem, biologisk mångfald
samt naturresurser (Gröndahl & Svanström, 2011). Den sociala hållbarheten avser mänskligt kapital
och de sociala förväntningar som existerar i samhället. Dessa sociala förväntningar är ofta ett resultat
av den nuvarande politik som styr samhället. Att på lång sikt ta vara på och följa grundläggande mänskliga rättigheter är dessutom en viktig del inom den sociala hållbarheten. Den ekonomiska hållbarheten
handlar om de värden som finns i det ekonomiska systemet (Gröndahl & Svanström, 2011). Det ska
finnas en ekonomisk tillväxt men den ska inte ske på grund av att de andra dimensionerna ignoreras.

Figur 2: Venndiagram över hållbar utveckling fritt tolkad ur (Gröndahl & Svanström, 2011)

2.8 Förebyggande underhåll
Ett förebyggande underhåll (FU) betyder att underhållsaktiviteter utförs innan ett problem uppstår.
Det är företaget som planerar och stannar maskinerna för att utföra underhållsaktiviteter, inte maskinerna som stannar och kräver akut underhållsarbete. Underhållsarbete delas in i två huvudkategorier,
förebyggande underhåll och avhjälpande underhåll (Hagberg & Henriksson, 2018). Avhjälpande underhåll syftar till att utföra underhållsarbete efter att ett problem uppstått. Förebyggande underhåll är
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motsatsen till avhjälpande underhåll och syftar istället till att utföra underhållsarbete innan problem
uppstår. Förebyggande underhåll kan i sin tur delas upp i två kategorier:
1. Förutbestämt underhåll – Underhållsarbete som utförs efter fasta intervall eller efter en viss
användning. Denna form av underhåll föregås inte av en tillståndskontroll.
2. Tillståndsbaserat underhåll – Denna form av underhållsarbete handlar om att utföra underhåll
baserat på tillståndet av maskinen med avseende på funktioner och egenskaper hos maskinen.
Det bästa ett företag kan göra för att förbättra förebyggande underhåll är att investera i maskinutrustning där hänsyn till underhållsprocessen tagits redan från början (Hagberg & Henriksson, 2018). Det
nästa bästa ett företag kan göra menar Hagberg & Henriksson (2018) är att bygga bort fel som är återkommande och har en stor negativ effekt.
Hagberg & Henriksson (2018) nämner också fem mål med ett bra förebyggande underhåll:
1. Total kostnad – Det övergripande målet är att minska den totala kostnaden för underhållsarbete.
2. Tillgänglighet – Målet är att erhålla en hög tillgänglighet på maskiner och utrustningar. Tillgängligheten påverkas av andra parametrar än de som är kopplade till förebyggande underhåll
(Hagberg & Henriksson, 2018). Detta gör att det kan vara lämpligare att sätta upp mål kopplade
till MTTF (Mean Time to Failure) istället. MTTF är medeltiden till fel vilket är direkt kopplat till
tillgängligheten, med längre medeltid mellan fel kommer tillgängligheten att öka.
3. Antal avhjälpande insatser – Ett vanligt mål för förebyggande underhåll är att minska antalet
avhjälpande insatser på akuta problem.
4. Förbättringsarbete – Vid ett bra förebyggande underhåll är det mycket lättare att upptäcka
problem som i sin tur ligger till grund för förbättringar. Fler problem kommer upp till ytan.
5. Kostnad för FU verksamheten – Om vissa FU aktiviteter läggs på operatörer är det viktigt att
ta med dessa i beräkningarna annars kan det leda till felaktiga slutsatser.

3. Litteraturstudie
En litteraturstudie används för att ge underlag för metodiken genom att undersöka hur metoder använts i andra studier. Genom att dra slutsatser och analysera utifrån andra studier är det möjligt att
förbättra arbetet.

3.1 Reducering av omställningstider
I en fallstudie utförd av Singh och Khanduja (2010) i Indien var målet att implementera SMED och
reducera omställningstider. I Indien består 95 % av industrin av små och medelstora företag där den
värdeadderande tiden i genomsnitt ligger på 40 % (Singh & Khanduja, 2010). Indien har varit dålig på
att reducera omställningstider och öka produktiviteten, där de största barriärerna är undermålig teknologi samt kunskapsbrist hos anställda (Singh & Khanduja, 2010). Fallstudien utfördes på Escort’s Piston Foundry vilket är ett medelstort företag lokaliserat i staden Bhadurgarh. Data för omställningarna
samlades in genom produktionsrapporter samt arbetsorderna från verkstaden. Singh och Khanduja
(2010) räknade ut genomsnittstiden för en omställning sett över tre månader. När flaskhalsmaskinen
identifierades studerade (Singh & Khanduja, 2010) omställningarna väldigt noga för att skapa förståelse för hela omställningsprocessen samt identifiera vilka moment som ingår i omställningsprocessen.

11

Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Oscar Brunoson
Morgan Fredriksson

När en djupare förståelse av omställningarna var uppnådd använde Singh och Khanduja (2010) tidsstudier för att klocka tiderna på varje moment i omställningen där stora moment delades upp i mindre
moment med subkategorier. Omställningen delades upp i tre kategorier:
1. On-time - Aktiviteter som utförs när maskinen står still.
2. Off-time - Aktiviteter som utförs när maskinen producerar.
3. Improvement-time - Aktiviteter som nästan faller i off-time efter omställningen av maskinen till
den nya produkten.
Resultatet av tidsstudien visar att den största orsaken till långa omställningstider är att byta formarna
i pressen följt av omjusteringar av formen. För att lösa detta problem implementerades en ring i den
centrala delen av maskinen för att guida formen in i rätt läge. Genom att implementera detta var det
möjligt att reducera tiden för detta moment med 48 %. Detta var det enda förslag som implementerades men förbättringsförslag för andra moment i omställningen presenterades. Singh och Khanduja
(2010) presenterar resultat i teorin om att det borde vara möjligt att halvera omställningstiden med
implementering av deras förbättringsförslag.
I en fallstudie av Yashwant och Inamdar (2012) undersöker författarna maskiner med ett maskinutnyttjande på mindre än 80 %. SMED används för att reducera omställningstider och maximera produktionstiden. Deras tillvägagångssätt var att först skapa en SMED struktur, ett arbetslag konstruerades där flera produktionsingenjörer var med och lade fokus på de kritiska maskinerna. Efter att arbetslaget var skapat utbildades nyckelmedlemmar i arbetslaget på SMED av en Lean expert. Det sista förberedande momentet var att identifiera de maskinerna med lägre än 80 % maskinutnyttjande. När de
kritiska maskinerna var identifierade användes följande fyra steg för att implementera SMED:
1. Identifiera omställningsaktiviteter och separera externa från interna.
2. Flytta interna aktiviteter till externa.
3. Förbereda förbättringsförslag för omvandling av internt till externt samt förenkling av samtliga
aktiviteter.
4. Implementera SMED förbättringsförslag.
Under analysen av omställningarna kunde Yashwant och Inamdar (2012) identifiera moment vilka var
närvarande vid nästan alla omställningar. När dessa moment var identifierade som tidskrävande började (Yashwant & Inamdar, 2012) att undersöka hur dessa moment kunde förbättras. De fem mest
tidskrävande momenten under en omställning presenterades med ett förbättringsförslag som implementeras. Resultatet av arbetet med SMED var att omställningstiderna reducerades med nästan 50 %
i alla maskiner med ett maskinutnyttjande lägre än 80 %. Yashwant och Inamdar (2012) slutsats var att
flexibiliteten kommer att öka med tillämpning av SMED. Yashwant och Inamdar (2012) menar dessutom att SMED är en process inte ett program för ett program har en början och ett slut, SMED är en
process som ständigt måste implementeras kontinuerligt.
Ferradás och Salonitis (2013) utförde en fallstudie på ett företag inom bilindustrin. Under fyra månader
med hjälp av en anpassad metod av SMED skulle omställningstiden för en svetscell reduceras. Ferradás
och Salonitis (2013) undersökte noga hur den klassiska SMED metodiken används och hur den kan
förbättras. Den föreslagna metodiken var:
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x

Strategic phase - för att ett omställningsarbete skall lyckas finns det ett flertal aspekter som
måste tas hänsyn till. Det är viktigt att sätta upp tydliga mål samt en tidslinje för hur SMED ska
implementeras. Till sist i denna fas bör en litteraturstudie genomföras för att identifiera föroch nackdelar i andra liknande studier.

x

Preparatory phase - människorna involverade i omställningsarbete bör analyseras noga. En
projektledare bör användas för att driva projektet framåt och hålla deadlines. Projektledaren
ska ta hand om kommunikation, diskussionsledare samt beslutsfattare. Det är viktigt att sätta
ihop ett arbetslag med människor från olika delar av företaget för att bidra med största mängden kunskap. Ferradás och Salonitis (2013) menar att Belbin Roles Theory kan vara fördelaktig
att använda för att sätta ihop ett bra arbetslag men det garanterar inte att det blir bra.

x

Implementation phase - i denna fas ska ett antal arbetssessioner genomföras för att implementera SMED. Dessa sessioner skall följa en viss ordning för att eliminera onödiga moment,
förvandla interna aktiviteter till externa samt strömlinjeforma alla aktiviteter.

x

Control phase - att kontrollera viktiga faktorer i denna fas är viktigt där omställningstiden är
den viktigaste faktorn. Här kan underlag för nya förbättringsförslag genereras och processen
börjar om igen.

När SMED implementeras av Ferradás och Salonitis (2013) baserar dem metodiken på McIntosh, et al.s
(2001) metod för omställningsförbättring samt Shingos (1985) SMED metodik som består av fem steg:
1.
2.
3.
4.
5.

Klassificera aktiviteter som interna, externa eller möjliga att eliminera.
Separera externa och interna aktiviteter samt eliminera det som kan elimineras.
Konvertera interna aktiviteter till externa.
Strömlinjeforma och reducera interna aktiviteter.
Strömlinjeforma och reducera externa aktiviteter.

Efter att SMED implementeras under en period på fyra månader var det tydligt att arbetet gett resultat.
Omställningstiden tidigare var i genomsnitt 15 minuter lång och den hade reducerats till 10 minuter
vilket är en förbättring på 33 %. Ferradás och Salonitis (2013) fann att den klassiska SMED metodiken
inte lämpar sig bra för flertalet arbetare med flertalet maskiner där många moment är beroende av
varandra. Detta löstes genom att använda en modifierad version.
Simões och Tenera (2010) använde SMED i en fallstudie för att reducera omställningstider på en presslina i bilindustrin. Istället för att använda den klassiska SMED metoden valde Simões och Tenera (2010)
att använda en justerad SMED metod. Detta gjordes för att systematiskt förbättra omställningstiderna
ytterligare. Arbetet bestod av till största del av tre delar:
Data gathering procedure - för att lyckas implementera SMED på bästa möjliga sätt är en utförlig datainsamling ett måste. Datainsamlingen i denna studie delades in i tre delar där observation av nuvarande omställningsmetod var den första delen. Den andra delen var informella intervjuer med medarbetare. Den tredje och sista delen var dokumentation av insamlade data. Under observationen av nuvarande omställningsmetod menar Simões och Tene (2010) att det viktigaste var att identifiera:
x
x
x
x

Vilka aktiviteter som utförs.
Vilken sekvens aktiviteterna utförs i.
Hur länge utförs varje aktivitet.
Om aktiviteterna var beroende av varandra.
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Kritiska aktiviteter som minskar effektiviteten på omställningen.

Operation analysis chart - det är viktigt att använda rätt verktyg när datainsamlingen sker för att erhålla bästa resultat. Omställningsprocessen i denna studie var mycket komplex därför beslutade
Simões och Tenera (2010) att det var extra viktigt att samla in stora mängder data på omställningsprocessen. En ”operation analysis chart” användes för att klassificera alla aktiviteter i omställningsprocessen innan tidsstudien skulle utföras. Fem huvudaktiviteter identifierades som var närvarande vid alla
omställningar och dessa var:
1.
2.
3.
4.
5.

Bearbetning: montering, demontering, ändringar i form eller kvalitet.
Inspektering: jämföra mot en standard.
Transport: byte av operatör, material eller verktygsplats.
Väntan: planerad eller oplanerad inaktivitet som avbryter arbetet.
Förvaring: tiden där produkter i arbete (PIA) och färdiga produkter inte bearbetas, transporteras eller inspekteras.

The time study - för att säkerställa att resultaten av tidsstudien blir trovärdiga är det viktigt att göra
tillräckligt många observationer. En antagning att omställningstiden följer normalfördelningskurvan
gjordes. Antalet observationer räknades då ut med Formel 1. Förutom att använda tidsstudier använde
Simões och Tenera (2010) intervjuer med anställda och filmer på omställningarna. När alla observationer var gjorda sammanställdes datan.
Totalt undersöktes sju omställningar där genomsnittstiden för en omställning var 29,01 minuter. Förbättringar implementerades i presslinan och SMED implementerades för omställningarna. Några av de
förbättringsförslag som implementerades var att en ny robot installerades i slutet av produktionslinan,
omvandla interna aktiviteter till externa samt ändra ordningen på hur en omställning går till. Med
dessa förbättringar lyckades Simões och Tenera (2010) reducera omställningstiderna med 31 %. Det
hade varit möjligt att reducera omställningstiderna ytterligare men då hade dyra investeringar krävts
och det var inte ett alternativ. I slutsatsen skriver Simões och Tenera (2010) att komplettera SMED
med andra produktionstekniska metoder och verktyg ger det bästa resultatet då den klassiska SMED
metoden kan vara bristfällig när det kommer till mer komplicerade omställningar. Simões och Tenera
(2010) menar att modifiera utrustningar för specifika arbetsplatser kan vara nödvändigt för att nå de
bästa resultaten eftersom att designen på verktygen kan påverka omställningstiderna väldigt mycket.
Formel 1: Antalet krävda observationer

ሺߙ כ ݖሻ
ܰൌሺ
ሻ̰ʹ
ሺܺ כ ݏሻ

3.2 Analys av litteraturstudie
Genom att analysera liknande arbetens studier kan förståelsen för projektets produktionstekniska
verktyg förstärkas. Studierna demonstrerar tillämpningen av metoderna och de potentiella problemen. Genom att ta del av författarnas erfarenhet kan deras misstag undvikas och konstaterandet att
andra har löst problemen med samma tillvägagångssätt stärker metodiken.
Litteraturstudien har kunnat styrka att rätt metodik planeras använda genom att bekräfta att industrins experter följer ett liknande resonemang och även betonat vad som bör tas i beaktning för ett väl
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utfört arbete. SMED tillsammans med tidsstudier visas vara ett framstående verktyg för att reducera
omställningstider. I studierna understryks vikten av datainsamling och tidsstudier. Bra data lägger
grunden för framställningen av förbättringsförslag. Kunskapen om hur mycket tid omställningens moment tar med den aktuella metoden möjliggör att objektivt kunna bedöma förbättringsförslag inverkan.
Vikten av att bygga och främja en kultur som uppmuntrar kontinuerligt arbete uppmärksammas i studierna. Reduceringen av omställningar är ett ständigt arbete och operatörerna bör uppmuntras att
fortsatt bidra till processens utveckling för bästa resultat. Studierna lyfte fram att tidtagning av korta
sporadiska moment kan vara svårt under en tidsstudie; en slutsats vilket denna rapports författare
delade efter att ha planerat projektet. Det stärkte beslutet att dessutom utföra en frekvensstudie, för
att genom den kunna dokumentera kortvariga moment under omställningen. Exempelvis tid spenderat
genom att vänta, hämta verktyg eller förflyttning mellan arbetsplatser.

4. Empiri
I kommande kapitel kommer studiens tillvägagångsätt att beskrivas. Först kommer området där studien utförs presenteras. Därefter kommer de valda metoderna samt resultaten presenteras.

4.1 Område
Arbetet i denna studie kommer att utföras i blå gruppen på Nolato Gota AB. Produktionen består av
celler där oftast en formsprutningsmaskin blir servad av en ABB robot. Färdiga plastdetaljer paketeras
sedan av en operatör i rätt emballage. När en pall är full skannar operatören pallen för att pallen ska
vara redo att köras ut på lagret. Det gör operatören med en truck när det finns tid. Operatörerna paketerar produkter från flera celler åt gången. I produktionen finns det små och stora maskiner som
även producerar detaljer i varierande storlek. Studien kommer fokusera på maskiner med en låskraft
på mer än 500 ton. För att maskinerna skall kunna producera fler än en artikel är det nödvändigt med
omställningar.
En typisk maskincell som observerades under arbetet går att se i Figur 3. Själva omställningsprocessen
går till på följande sätt:
x
x
x
x
x
x

Formen låses manuellt och töms på vatten.
Alla slangar och kablar kopplas loss.
En travers fästs i verktyget och spänns åt.
Sedan lossar verktygsställaren den anordning som finns tillgängligt (spännjärn, snabbfästen
eller magnetbord).
Formen lyfts sedan ur maskinen.
Den nya formen lyfts i maskinen och alla moment utförs i omvänd ordning och istället för att
koppla loss slangar och kablar, kopplas de istället i formen.
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Figur 3: Typisk maskincell som observerades

4.2 Metod
Projektet kommer bedrivas utifrån de beskrivna metoderna i den teoretiska referensramen. Klockstudier och frekvensstudier kommer genomföras för att identifiera nuvarande moment i en omställning
samt identifiera värdeadderande och icke värdeadderande tid. Med hjälp av klockstudier, intervjuer
och observationer kommer slöserier att identifieras. Slöserierna kommer ligga som grund för de förbättringsförslag som kommer presenteras senare i studien. Generellt kommer PDCA (Plan, Do, Check,
Act) användas för att bedriva förbättringsarbetet på bästa sätt.

4.2.1 Klockstudier
Användandet av en klockstudie på omställningens delmoment ger möjligheten att senare i projektet
demonstrera förbättringsförslagens eventuella effekt; erhållna tider för varje moment ger en konkret
utgångspunkt. Betydligt starkare argument kan skapas för eller emot förslagen och deras implementering blir baserat på merit och inte subjektiva omdömen (Bergman & Klefsjö, 2012) (Liker, 2009). Dokumenterade tider finns inte för alla företagets maskiner, vilket ökar behovet. Klockstudien kommer
genomföras genom att först utföra en pilotstudie, där omställningens steg bryts ner till observerbara
moment och med de initiala observationerna kan antalet krävda observationer för klockstudier bestämmas med Freivalds & Niebel (2013) rekommendationer. Detta för att säkerställa att tillräckligt
många observationer har utförts för att vara statistiskt representativt. Därefter klockas momenten och
tiderna dokumenteras. Kontinuitetsmetoden kommer vara metoden som används för att utföra klockstudien. Anledningen till detta är för att metoden lämpar sig väl när det finns korta moment som annars kan vara lätta att missa. Eftersom tiden på klockan antecknas och varje moments tid beräknas i
efterhand är det lättare att fokusera på när momenten avlöser varandra.

4.2.2 Frekvensstudier
En frekvensstudie kommer utföras som komplement till klockstudien för att bättre kunna finna olika
slöserier i förloppet. Slöserier som väntan och transport kan vara svåra att fånga med en klockstudie
där observatören under snabba skeenden kan behöva urskilja flera olika steg, att då ta tid på när verktygsställaren befinner sig i rörelse eller inväntar något kan bli problematiskt. Aktiviteter som däremot
enkelt kan uppfångas med en frekvensstudie. En pilotstudie kommer utföras för att säkerställa minsta
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mängden observationer för ett tillförlitligt resultat genom att följa Freivalds och Niebel (2013) rekommendationer samt kontrollera att studiens kategorier är tillräckliga och relevanta. Resultatet från studien kommer användas som grund för motiveringen av förbättringsförslag samt förse studenterna med
en överblick över omställningens förlopp. En tydlig bild av vad som förbrukar mest tid under omställningen kommer underlätta att prioritera förbättringar.

4.2.3 SMED
Genom SMED, ett erkänt och frekvent använt verktyg kommer omställningen kunna analyseras för att
identifiera den optimala ordningen för en kort och effektiv omställning och eliminera onödiga moment.
Arbetet med SMED kommer ligga som grund för förbättringsförslagen. Interna och externa aktiviteter
under en omställning kommer identifieras samt separeras. Finns det möjlighet kommer interna aktiviteter omvandlas till externa. SMED kommer vara grunden genom hela arbetet, den omfattande datainsamlingen kommer medföra att tider erhålls på enskilda moment vilket i sin tur kommer göra det
enklare att presentera förbättringsförslag som är baserade på fakta. Baserat på resultatet kan eventuella förbättringsförslag framföras med hjälp av verktyg som 5s och 7+1 slöserier samt framställa en
standardiserad arbetsinstruktion.

4.2.4 Intervjuer och observationer
Arbetarna som utför omställningsarbetet innehar erfarenhet inom industrin och omställningsarbetet.
Det är därför viktigt att fullt tillgodogöra deras kunskaper. Personen som har utfört arbetet åtskilliga
gånger kommer säkerligen utveckla ovärderlig kunskap om hur arbetet ska kunna förbättras. När de
mest problematiska stegen av omställningen har blivit identifierade av tidsstudierna kommer därför
personalen få chans att framföra förbättringsförslag för de största problemen. Operatörernas expertis
kommer tillsammans med en PICK-chart att användas som ytterligare stöd för att bedöma de slutliga
förbättringsförslagens genomförbarhet. Enligt Genchi Genbutsu principen kommer studenternas förståelse av arbetsplatsen utvidgas under genomförandet av klock- och frekvensstudierna.

4.2.6 PICK-chart
Efter att ha framställt förbättringsförslag kommer en PICK-chart användas för att utvärdera deras potential. En PICK-chart baserat på den kunskap som har erhållits under studien och en baserat på verktygsställarnas erfarenhet. Tillsammans gör dem det möjligt att utvärdera förbättringsförslagen.

4.3 Resultat
I följande kapitel kommer resultaten av metoderna att presenteras.

4.3.1 Klockstudier
En pilotstudie utförs för att ligga som grund för huvudstudien; en bättre förståelse för processen erhålls och pilotstudien möjliggör att beräkna antalet observationer som krävs för att studien ska uppnå
en statistisk signifikans. Freivald och Niebel (2013) ger en rekommendation på hur många observationer som bör utföras beroende på processens cykeltid och varians. Ur ett omställningsarbetes perspektiv kan omställningstiden ses som en cykeltid, vilket möjliggör applikationen av Freivald och Niebel
(2013) rekommendation. För en process med en cykeltid på över 40 minuter menar dem att det är
lämpligt med tre observationer.
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Pilotstudiens resultat redovisas i Tabell 1. Genomsnittstiden för en omställning var tre timmar 19 minuter och 42 sekunder med en standardavvikelse på cirka sex minuter. De observerade omställningarna utfördes av två olika verktygsställare med sex månaders erfarenhet av verktygsbyte samt två års
erfarenhet.
Tabell 1: Resultat pilotstudie

Maskin
161
216
161
Medel

Tid
03:27:31
03:15:05
03:16:29
03:19:42

Erfarenhet verktygsställare
6 månader
2 år
6 månader

Genom tillämpning av GEMBA under pilotstudien kunde omställningen delas upp i 12 delmoment; 12
moment som måste utföras under en omställning, och är rimliga att klocka. Kontinuitetsmetoden användes på grund av omställningarnas längd och relativt små moment. Enligt Formel 2 beräknades den
rekommenderade mängden observationer baserat på datan från pilotstudien med en felmarginal på 5
%.
Formel 2: Rekommenderat antal observationer

 ݐכݏଶ
ǡͷͺ  כͶǡ͵Ͳ͵ ଶ
ܰൌሺ
ሻ ൌሺ
ሻ ൎ ͺǡʹ
݇ ݔ כҧ
ͲǡͲͷ ͻͻͳ כ
Resultatet av denna beräkning var att 8,2 omställningar behöver observeras för att erhålla rätt statistiska felmarginal, detta avrundades upp till nio omställningar. När de nio omställningarna var observerade stod följande resultat klart som presenteras i Tabell 2
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Tabell 2: Sammanställning av klockstudien

I genomsnitt tog en omställning två timmar och 45 minuter att genomföra med en standardavvikelse
på en timme och 23 minuter. Detta resultat går i linje med det som Nolato Gota AB presenterade som
sina största problem, långa och väldigt varierande omställningstider.
Fyra olika maskiner och tre olika verktygsställare observerades under huvudstudien. Verktygsställarnas
erfarenhet varierade mellan sex månader till över 15 års erfarenhet av omställningar. Resultatet i omställning sju var den snabbaste omställningen under huvudstudien och det var också den mest erfarne
verktygsställaren som hade utfört den omställningen. Med resultatet från tidsstudien samt egna observationer finns det en tydlig korrelation mellan erfarenhet och omställningstid.
Tidsstudien visar att de mest tidskrävande momenten under omställningarna är felsökning av oväntade problem, uppstart, lossa och spänna fast verktygen i maskinen samt att koppla vattenslangar. Ett
större oväntat problem skedde i fyra av nio fall där felsökning tog i genomsnitt 54 minuter med en
standardavvikelse på 36 minuter. För extra tydlighet är det alltså ett stort problem i 44 % av omställningarna som tar nästan en timme att lösa.
Att uppstarten är ett av de längsta momenten under omställningarna beror till stor del på problem
med dockor (hylsmatare, mindre robotar som matar hyslor), varmkanaler som fryser men också på
väntan på oljevärmen. Uppstarten uppmättes från det att första cykeln på halvautomat inleddes tills
det att första godkända produkten på helautomat är tillverkad. Den långa uppstarten berodde även på
hur många halvautomatscykler verktygsställaren valde att utföra innan uppstart med helautomat.
Lossa och spänna fast gammalt och nytt verktyg är tidskrävande helt enkelt för att det finns många
moment som behöver utföras. Detta kan vara svårt för en mindre erfaren verktygsställare att utföra
då den bristande självsäkerheten begränsar deras prestanda och inget stöd finns i arbetsinstruktioner.
I genomsnitt tar det 17 minuter att lossa det gamla verktyget, detta är uppmätt från det att formen
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blir låst tills dess att formen börjar lyftas ur maskinen. Att spänna fast det nya verktyget tar i genomsnitt 21 minuter och detta moment är uppmätt från det att formen är placerad med travers i maskinen
tills dess att formen är öppen och alla kablar för varmkanal, kärnor och utstötare är kopplade.
Det moment med störst variation beroende på maskinens förutsättningar var att koppla vattenslangar
till verktyget. Under tidsstudien observerades att koppla loss vattenslangar från det gamla verktyget
och koppla in vattenslangar i det nya verktyget separat. I detta moment ingår även att blåsa rent verktyget på vatten med tryckluft. I fem omställningar fanns det inte snabbkopplingar för vattenslangar
och i fyra av omställningarna fanns det. Tabell 3 visar skillnaden i genomsnittstid och standardavvikelse
för både gammalt och nytt verktyg mellan omställningar med och utan snabbkopplingar.
Tabell 3: Jämförelse av arbetet med eller utan snabbkopplingar

Genomsnitt Standardavvikelse
Vatten gammalt verktyg +
Koppla vatten nytt verktyg
(Utan snabbkoppling)
Vatten gammalt verktyg +
Koppla vatten nytt verktyg
(Med snabbkoppling)

00:15:49 00:39:26 00:29:44 00:32:53 00:33:48

00:30:20

00:08:50

00:08:36 00:02:39 00:00:38 00:05:04

00:04:14

00:03:26

Det är tydligt att det går avsevärt mycket snabbare att koppla vattenslangar med snabbkopplingar.
Anledningen till detta är att flera moment inte längre behöver utföras. När det finns snabbkopplingar
behöver inte verktyget tömmas på vatten efter avslutad körning då hela systemet är slutet och avsevärt minskar risken för påväxt av biologiskt material inuti vattenkanalerna. Denna risk är högre när
snabbkopplingar inte finns vilket är anledningen till att formen då blåses ren med tryckluft och allt
vatten avlägsnas från vattenkanalerna. Att utföra detta moment med snabbkopplingar tar i genomsnitt
fyra minuter att genomföra och utan snabbkopplingar tar det 30 minuter.

4.3.2 Frekvensstudier
En pilotstudie utförs av samma anledning för frekvensstudien. Baserat på en verktygsställares tidigare
erfarenhet gjordes antagandet att:
x
x

En omställning tar ungefär två timmar
70 % av omställningen är nödvändigt icke-värdeadderande tid; 70 % av arbetet för omställningen framåt.

Antagandena användes i Formel 3 för att beräkna det lämpliga antalet observationer för processen
under pilotstudien.
Formel 3: Rekommenderat antal observationer frekvensstudie

ܰ ൌ

ͳǡͻଶ ή ሺͳͲͲ െ ሻ
ͳǡͻଶ ή ͲሺͳͲͲ െ Ͳሻ

ൌ

ൌ ͵ʹ͵ݎ݁݊݅ݐܽݒݎ݁ݏܾ
݈ଶ
ͷଶ

323 observationer över två timmar ger ett intervall på en observation/22,3 sekunder. Ett intervall på
20 sekunder användes för att förenkla genomförandet och minska felmarginal. Pilotstudiens resultat
redovisas i Tabell 4 och Figur 4 och genom Formel 4 beräknas resultatets felmarginal till 2,79 %. Omställningen utgörs inte av någon värdeadderande tid; ingen av omställningsmoment är något som ger
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värde för kunden. Omställningarna är däremot ett måste för produktionen och klassas därför som nödvändig icke-värdeadderande tid.
Tabell 4: Sammanställning frekvensstudiens pilotstudie

Moment
Arbetar maskin
Arbetar verktyg
Arbetar robot
Väntan
Går
Flytta/Hämta material/verktyg
Kommunikation
Reparation
Övrigt
Rast/ej tillgänglig

Antal observationer Antal i procent
134
11,4 %
311
26,6 %
14
1,2 %
136
11,6 %
43
3,7 %
63
5,4 %
8
0,7 %
252
21,5 %
52
4,4 %
158
13,5 %
1171

100,0 %

Fördelning värdeadderande tid pilotstudie

39%

Nödvändigt icke
värdeadderande
Icke värdeadderande

61%

Figur 4: Fördelning av nödvändig icke värdeadderande tid och icke värdeadderande tid
Formel 4: Beräkning av resultatets felmarginal

ሺͳͲͲ െ ሻ
͵ͻሺͳͲͲ െ ͵ͻሻ
݈ ൌ േͳǡͻඨ
 ൌ േͳǡͻඨ
ൌ  േʹǡͻΨ
ܰ
ͳͳͳ
Enligt Formel 5 beräknades den rekommenderade mängden observationer baserat på datan från pilotstudien med en felmarginal på 5 %. 366 observationer över den uppmätta tiden av tre timmar 19
minuter och 42 sekunder ger ett intervall av cirka en observation/33s. Trots detta valdes ett intervall
på var 20:e sekunder för huvudstudien. Anledningen till detta är att öka resultatets tillförlitlighet; produktionsteknisk personal och observationer gjorda under pilotstudien vittnar om att variansen riskerar
vara högre än vad pilotstudien antyder. Fler observationer kommer att minska påverkan.
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Formel 5: Rekommenderat antal observationer huvudstudie.
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När de nio frekvensstudierna var utförda på omställningarna stod följande resultat klart som presenteras i Tabell 5. Omställningarna delas in i nödvändig icke-värdeadderande tid, alltså arbete som behövs
utföras för att föra omställningen framåt och icke värdeadderande tid, tid som inte bidrar något till
processen. De två mest frekventa aktiviteterna är att verktygsställaren arbetar med maskinen eller
arbetar med verktyget vilket får ses som positivt eftersom det för omställningen framåt och snabbare
mot produktion. Inte lika positivt är att 13 % av tiden läggs på att felsöka problem vilket är ett rent
slöseri av tid. Det näst största slöseriet är flytta eller hämta material av olika slag, detta kan vara verktyg, vattentunna, travers, ordermapp med mera.
Tabell 5: Resultat av frekvensstudien

Moment
Arbetar maskin
Arbetar verktyg
Arbetar robot
Arbetar docka
Väntan
Går
Flytta/Hämta material/verktyg
Kommunikation
Övrigt
Felsökning/problemåtgärd
Rast/ej tillgänglig

Antal observationer Antal i procent
610
20,7%
856
29,1%
86
2,9%
23
0,8%
197
6,7%
146
5,0%
367
12,5%
16
0,5%
78
2,7%
381
13,0%
181
6,2%
2941
100,0%

Genom att använda Formel 6 var det möjligt att kontrollera vilken felmarginal som erhållits under frekvensstudien. Den uppnådda felmarginalen låg på 1,8 % vilket är bra och tydligt styrker att resultaten
från frekvensstudien är applicerbara på varje omställning på en maskin över 500 ton. Fördelningen av
värdeadderande tid presenteras i Figur 5. 54 % av tiden läggs på att föra omställningen framåt och 46
% av tiden läggs på slöserier. En omställning tog i genomsnitt två timmar och 45 minuter, 46 % av det
blir en timme och 16 minuter som läggs på slöserier. I teorin bör ingen tid alls läggas på slöserier vilket
skulle generera en mycket kortare omställningstid.
Formel 6: Beräkning av frekvensstudiens felmarginal
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Fördelning av värdeadderande tid

Nödvändigt icke
värdeadderande

46%
54%

Icke värdeadderande

Figur 5: Fördelning av värdeadderande tid

4.3.3 SMED
Under observationen av de nio omställningarna stod det klart att det är svårt att omvandla interna
aktiviteter till externa. I nuläget är det enda moment som kan utföras externt att hämta verktyg inför
byte, i detta moment ingår hämtning av verktygsvagn, ordermapp, travers och även se till att det nya
verktyget finns intaget och är placerat i närhet av maskinen. Observationerna visar att nästan alla
andra moment är direkt farliga eller omöjliga att utföra om maskinen inte är avstängd. I genomsnitt
tar det sex minuter att hämta de olika verktygen som behövs för att utföra en omställning, detta är ett
moment som definitivt går att utföra externt och då spara in en del tid. Tabell 6 visar uppdelningen av
interna och externa aktiviteter. Arbete har lagts för att eliminera de onödiga momenten och förenkla
de nödvändiga. De framtagna åtgärderna återfinns i avsnitt 5. Förbättringsförslag.
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Tabell 6: Klassificering - interna och externa moment.

1
2
3
4

Moment
Väntan
Töm cylinder
Rengör verktyg
Rast

Internt
x
x
x

x

Material (rengöring kupa, eventuell renkörning av skruv, byta material i
5 dator samt kontrollera)
6 Hämta verktyg inför byte (ordermapp, travers, verktyg, verktygsvagn)
Vatten gammalt verktyg (stäng av värmare, koppla loss slangar, töm verk7 tyg på vatten)

x
x
x

Lossa gammalt verktyg (lås form, överfall, spännjärn, utstötare, varmka8 nal)
9 Lyft ur gammalt verktyg
10 Lyft i nytt verktyg

x
x
x

Spänn fast nytt verktyg (lås form, spännjärn, utstötare, varmkanal, överfall)
Koppla vatten nytt verktyg (koppla slangar, ställ in värmare)
Justering (låskraft, noslängd)
Byt robotgrepp och program
Uppstart (halvautomat, kvalitetskontroll, igångkörning med robot)
Byte av docka
Oväntade problem

x
x
x
x
x
x
x

11
12
13
14
15
16
17

Externt

4.3.4 Intervjuer och observationer
Under huvudstudien gjordes en del observationer på omställningarna och verktygsställarna. En viktig
observation är att det märks en tydlig skillnad på en verktygsställare med mindre erfarenhet och en
verktygsställare med mer erfarenhet. Det finns ett helt annat flyt i omställningen när verktygsställaren
har mer erfarenhet, detta beror antagligen på att verktygsställaren vet vad nästa moment är och behöver aldrig stanna upp och fundera. Den erfarne verktygsställaren har utfört momenten under en
omställning många gånger och vet det bästa sättet att utföra de enskilda momenten. Denna observation styrks också av tidsstudien där den snabbaste omställningen utfördes av den mest erfarne verktygsställaren. Den omställningen tog en timme att utföra och då ägnades nästan halva tiden att felsöka
ett problem. Under den omställningen observerades ett helt annat tempo än när verktygsställarna
med mindre erfarenhet utförde omställningar.
Det finns flera olika anordningar för att fästa verktyget till maskinen. Vanliga spännjärn med bultar
vanligtvis fyra stycken på varje sida av verktyget. Denna anordning är vanligast på dem äldre maskinerna och det krävs antingen att en mutterknack används eller att dem skruvas fast för hand med ett
spärrskaft. I vissa fall krävs det en metallkub för att agera som hävarm för att spännjärnet ska kunna
pressa formen mot formbordet och hålla den på plats. Det läggs onödig tid på att hitta rätt storlek på
denna metallkub vilket var tydligt under tidsstudierna. Den andra anordningen som används är olika
sorters snabbfästen, här sitter spännjärnen redan fästa i maskinen och behöver endast flyttas på om
verktygen varierar mycket i storlek. Det enda som krävs är alltså att dra åt snabbfästena för att fästa
verktyget. Den sista anordningen som används är magnetbord, då är alltså formborden i maskinen
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magnetiserade och verktyget fästs endast via en knapptryckning på maskinpanelen. Detta är den mest
flexibla metoden då verktygsställaren kan fästa verktyget från samma sida av maskinen vilket eliminerar onödiga rörelser.
Under huvudstudien var det tydligt att mycket tid lades på att felsöka olika sorters problem, verktygsställaren använde mycket tid för “trial and error”. Ett exempel som observerades var när ett verktyg
skulle lyftas upp med traversen. Verktygsställaren identifierade att verktyget var väldigt stort och i
synnerhet högt vilket skapar problem när det kommer till att lyfta in verktyget i maskinen. Verktygsställaren testade då olika metoder för att lyfta upp verktyget för att klara av höjdgränsen men lyckades
inte. Till slut fick verktygsställaren leta efter hjälp och en person från verkstadsavdelning kom för att
hjälpa till. Enligt honom användes en speciell metod för att lyfta upp just detta verktyg vilket innebär
att en stropp och två långa bultar används för att öka lyfthöjden. Till sist användes en stropp på en
meter och den kopplades på ett visst sätt i verktyget för att öka lyfthöjden.
En annan observation gjordes när det var problem med elektroniken på en maskin. En elektriker kallades in av verktygsställaren och när han började felsöka problemet tog det lång tid. Elektrikern begrep
inte vad problemet var men till sist insåg han att det var en speciallösning på just denna maskin vilket
innebar att ett extra elskåp fanns placerat inuti cellen. När en säkring var bytt där fungerade allt som
det skulle igen.
En observation som gjordes var att verktygsställaren utför vissa moment i fel ordning vilket leder till
onödig väntan. Att till exempel starta vattenvärmarna det sista kräver då att verktygsställaren måste
vänta på att vattnet skall nå rätt temperatur vilket kan vara tidskrävande beroende på variationen från
föregående order. Att vänta på oljetemperaturen på maskinen var också ett återkommande problem
under omställningarna.
Verktygsställarna som utför omställningarna har ingen utbildning när det kommer till ABB-robotar vilket används på Nolato Gota AB. Detta kan leda till problem vilket observerades under huvudstudien.
Verktygsställarnas kunskap inom robotar begränsas till joggning av roboten. Detta leder till att enklare
problem inte kan lösas av verktygsställaren utan någon med mer erfarenhet behöver lösa problemet.
Företaget låser upp kunskap i produktionsteknik och i underhållspersonal vilket leder till att dem även
får lösa enkla problem som en verktygsställare med rätt utbildning hade kunnat lösa själva.
Det råder en brist på förebyggande underhåll vilket också visades under huvudstudien. Ett exempel
var i maskin 193 när verktyget skall lyftas ut måste den ena pelaren föras tillbaka. Denna pelare är
fastlåst med hydraulik på båda sidor och den ena sidan hade fastnat. Under felsökningen stod det klart
att kolven var helt torr och mycket dåligt uppsmörjd vilket resulterade i att den fastnat i låst läge.
Produktionsteknik bekräftade att detta problem var ett tydligt exempel på bristande förebyggande
underhåll. Detta problem tog drygt en timme att lösa och hade kunnat undvikas om rätt förebyggande
åtgärder vidtagits. Under huvudstudien stod det klart att operatörerna inte har någon utbildning när
det kommer till underhåll. När en givare eller andra mindre saker går sönder är det upp till underhållsavdelningen att lösa problemet vilket kan vara tidskrävande. Dessutom är det möjligt att underhållsavdelningen arbetar med större arbeten och då måste avbryta och lägga tid på att lösa enkla problem.
Under studien uppmärksammades att under speciella omständigheter kunde omställningen fortfarande inte vara slutförd vid rastens start. Omställningen hamnade således på is i 30 minuter till rasten
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var slut och verktygsställaren kunde återuppta arbetet igen. En paus mitt i arbetet förlänger omställningstiden och verktygsställaren får lägga ytterligare tid på att komma in i arbetet igen.
Verktygsställarna använder sig utav en verktygsvagn under omställningsarbetet. Den placeras ut efter
verktygsställarens egen bedömning. Arbetsplatsen är stor och mycket tid spenderas på att hämta verktyg och hantera verktyg trots verktygsvagnen; i genomsnitt läggs 12,5 % procent av omställningen på
verktygshantering enligt frekvensstudien. Slöserierna gestaltades exempelvis genom att verktygsställaren fick:
x
x
x
x
x
x
x

Vid arbete inne vid maskin på robotsidan gå ut och hämta ett verktyg för att sedan gå tillbaka
in igen.
Gå fram och tillbaka mellan vagnen och verktyget för att hämta papper för att hämta rengöringsmaterial.
Efter att ha skruvat i en skruv och klättrat in i maskinen för mer praktiskt kunna komma åt
nästa, otympligt sträcka sig ut från maskinen för att nå verktyget som låg utanför.
Förflytta traversen.
Gå och hämta ordermapp
Gå och hämta nytt verktyg.
Ta av och på sig samt hämta skyddsvantar.

När problem har uppstått som inte verktygsställaren själv har kunnat lösa har hen försökt få tag på
någon som kan hjälpa till. Det är inte alltid att den person med den relevanta kunskapen är tillgänglig
och verktygsställaren får då vänta. Detta skedde exempelvis i samband med ett problem med en robotdocka och i ett annat fall med en trasig givare i verktyget. Vid problem verkar det inte helt tydligt
vem som bör kontaktas för att få hjälp. Utan verktygsställaren frågar den hen hittar.
Baserat på observationer utförda under studien och den sammanställda datan som erhölls efter studien utformades frågor för operatörerna. Frågorna utformades för att ta vara på de anställdas erfarenhet och uppfinningsrikedom. Det ansågs vara viktigt att få flera perspektiv på omställningens problemområden, de delmoment som utgjorde störst del av omställningen. Intervjuerna inleddes med en
generell fråga om hur lång omställningstiden var i genomsnitt. Det kan vara intressant att veta om
operatörerna vet hur lång tid en omställning faktiskt tar eller om dem inte har en aning. Gissningarna
varierade mellan två timmar och den längsta gissningen var fyra och en halv timme. Ingen gissning var
i närheten av hur verkligheten ser ut på två timmar och 45 minuter.
Efter den inledande generella frågan om omställningstid frågades operatörerna om de olika momenten som tar längst tid under omställningen. Verktygsställarna frågades också om varför dem tror att
just de momenten tar lång tid att utföra. Det första momentet som togs upp var att det tar lång tid att
lossa och spänna verktyget i maskinen. Det generella svaret från verktygsställarna här var att dem
känner att det varierar mycket beroende på vilken anordning som finns tillgänglig vid just den maskinen. Ett exempel vid maskin 173 togs upp där de äldsta spännjärnen används och en metallkub används som hävarm för att spänna upp verktyget. Det krävs då att rätt metallkub hittas för att spännjärnet skall ligga med rätt kontakt emot verktyget, se Figur 6 Detta känner operatörerna är tidskrävande då ingen uppmärkning finns tillgänglig vilket gör det svårt att hitta rätt kub. Att implementera
snabbfästen istället eller magnetbord uppskattar operatörerna kommer spara väldigt mycket tid när
det kommer tilluppsättning och nedtagning av verktyg i maskinen.
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Figur 6: Det mest primitiva verktygsfästet

Nästa fråga var varför det tar lång tid vid uppstarten av maskinen, i genomsnitt tar det 33 minuter att
starta maskinen. Detta är uppmätt från det att första produktcykeln är startad med halvautomat tills
dess att första godkända produkten är producerad med helautomat. Anledningen till att uppstarten är
lång kan vara bristande utbildning enligt operatörerna. De mer erfarna operatörerna har en mycket
större kunskap när det kommer till de olika materialen och hur känsliga dessa material är. Ett mindre
känsligt material kan ligga kvar i sprutenheten en längre tid och är möjligt att starta med direkt utan
att spruta ut materialet för att erhålla färskt material i sprutenheten. Om denna kunskap är tillgänglig
för alla operatörer är det möjligt att kapa en del tid vid uppstarten.
Att det underlättar att använda snabbkopplingar för vattenslangarna var också tydligt under intervjuerna. Användandet av snabbkopplingar eliminerar andra moment som att tömma verktyget på vatten
samt att operatörerna slipper koppla om slangar vilket minimerar risken för felkoppling. Detta tycker
operatörerna är en av de bästa lösningarna på att det tar lång tid med vattenkopplandet under en
omställning.
Att det i fyra av fem omställningar tar nästan en timme att lösa ett större problem hade ingen av operatörerna ett bra svar på. De kunde inte svara på varför det relativt frekvent uppstår större problem.
En annan viktig punkt som operatörerna verkligen tyckte spelar stor roll är utbildningen. I dagens läge
saknar operatörerna grundläggande utbildning som dem anser att dem behöver för att kunna utföra
en omställning på bästa sätt. Verktygsställarna som utför omställningarna anser att en utbildning bör
innehålla robot, material och generellt hur en omställning utförs på bästa sätt.
När operatörerna hade fått säga sina tankar om de längsta momenten under omställningen presenterades förbättringsförslagen och dem fick ranka förslagen efter hur lätt det skulle vara att implementera
och vilken effekt det skulle ha om det förslaget implementerades. Deras input placerades i efterhand
i en PICK-chart för att tydligt se vilka förslag som verkar vara de bästa.
Att det skulle finnas en databas med gamla problem och hur de hade lösts såg operatörerna som en
mycket bra idé. Dem hade dock ett förslag på förändring att istället för att operatörerna ska fylla i
27

Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Oscar Brunoson
Morgan Fredriksson

denna databas är det bättre om underhållspersonal gör det. Detta för att det är i de flesta fall underhållspersonalen som felsöker och löser problemen vilket gör att dem är mest lämpade att fylla i databasen om hur problemet löstes. När då ett framtida problem uppstår är det möjligt för en verktygsställare att slå upp i databasen och undersöka hur problemet löstes vilket kan avlasta underhållsavdelningen.
Två andra förslag som togs upp av operatörerna var att verktyg av liknande storlek bör köras i samma
maskin. När då snabbfästen för verktyget implementeras är det möjligt att låta fästena sitta kvar i
maskinen när verktyget byts ut och endast dra åt snabbfästena det sista vilket kommer spara väldigt
mycket tid under omställningen. Att de som utför omställningarna utbildas i hur hårt överfall behöver
dras åt var också ett störningsmoment för operatörerna. I många fall räcker det att endast dra åt med
handkraft vilket gör att det går snabbare att ta bort överfallet när ett nytt verktyg sätts upp i maskinen.
De personer som utför omställningarna hade också önskemål på att operatörer som kör maskiner skall
hjälpa till vid en omställning. Detta underlättar för verktygsställarna vilket gör att dem kan fokusera på
att föra omställningen framåt och inte behöva köra material och emballage. Enligt verktygsställarna
bör en operatör kör ut gammalt emballage och köra in det nya till ordern. Operatören skall också städa
utsidan av cellen och se till att alla hylsor och andra delar finns intaget när det är klart för start.

5. Förbättringsförslag
I detta kapitel kommer förbättringsförslagen att presenteras och hur dem kan implementeras.

5.1 Problem: Olika anordningar för fästning av verktyg i maskinen
Under observationerna i huvudstudien identifierades tre anordningar för att fästa verktyget i maskinen: vanliga spännjärn med bult, snabbfästen och magnetbord. Det var tydligt att skillnaden i tid och
arbete var stor mellan de olika anordningarna.

5.1.1 Åtgärd
Det fanns tydliga skillnader mellan de tre olika anordningarna. Där magnetbord är den smidigaste och
enklaste metoden för verktygsställaren att använda, se Figur 7. Det kräver endast manuell inmatning
på maskinpanelen och eliminerar därför onödiga rörelser till insidan på cellen. Den sämsta anordningen är vanliga spännjärn med bult, det tar lång tid att flytta runt spännjärnen på formbordet och
om verktygsställaren inte har tillgång till en mutterknackare måste då alla bultar dras för hand med ett
spärrskaft. Företaget rekommenderas att utföra djupare ekonomiska analyser på om investeringen av
bättre anordningar är rimlig gentemot hur mycket tid det sparar. Att byta till snabbfästen kan ha en
mycket stor påverkan på (Shingo, 1989). Fördelen med snabbfästen är att i många fall är det möjligt
att låta dem sitta kvar i maskinen om inte storleken på verktygen varierar för mycket. Det krävs då
endast att verktygsställaren spänner fast verktyget. Det krävs dock fortfarande att verktygsställaren
arbetar på båda sidor av maskinen vilket inte är optimalt men ändå det mest rimliga i nuläget sett till
investeringskostnad. Om de gamla spännjärnen ändå används bör de märkas upp ordentligt vid maskinen, speciellt de metallkuber som agerar hävarm för spännjärnet. De bör vara uppmärkta med det
artikelnummer som de passar till eftersom tjockleken på verktygen varierar.
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Figur 7: Ett magnetbord

5.2 Problem: Rasters påverkan på omställningstider
Om något oväntat inträffar under omställningen eller om den tar längre tid än planerat på grund av
andra anledningar riskerar verktygsställarens rast att inträffa under omställningsarbetet. Detta ökar
omställningstiden både genom verktygsställarens frånvaro och hens minskade effektivitet medan personen kommer igång med arbetet igen.

5.2.1 Åtgärd
Genom användandet av en standardiserad arbetsinstruktion är det möjligt att erhålla en riktlinje vilket
speciellt mindre erfarna verktygsställare kan dra nytta av. Verktygsställaren har underlaget som stöd
under omställningen och det ger en tydlig överblick. Detta möjliggör att om en rast inträffar under
omställningen går det med arbetsinstruktionen tydligt att definiera vad som är gjort; att beskriva statusen på omställningen. En annan verktygsställare kan således enkelt ta över och veta vad som redan
är uträttat:
”Jag har gjort allt till steg 18.”
Att snabbt kunna återuppta arbetet blir viktigt för att göra det effektivt att låta en annan verktygsställare ta över arbetet. Även om inga andra verktygsställare finns tillgängliga hjälper instruktionerna verktygsställaren att komma igång med arbetet fortare. För exempel på hur det kan implementeras se 6.3
Anpassning av instruktioner för Nolato Gota AB.

5.3 Problem: Bristande förberedelse av omställning
I genomsnitt läggs sex minuter på att hämta förberedande material under en omställning. I detta moment ingår hämtning av verktygsvagn, ordermapp, travers, vattentunna med mera.
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5.3.1 Åtgärd
En omställning av en formsprutningsmaskin är relativt komplex och det är svårt att omvandla interna
aktiviteter till externa. Det är därför viktigt att de moment som kan göras faktiskt utförs externt. Att
hämta material och verktyg som krävs för en omställning bör ske innan maskinen stängs av för att
maximera produktionstiden och minska omställningstiden. Detta är en enkel förbättring att göra vilket
kommer att minska omställningstiden.

5.4 Problem: Verktygsställare kan inte utföra lättare underhållsarbete
I nuläget läggs allt underhållsarbete på underhållspersonal även de allra enklaste problemen. Detta
medverkar att underhållspersonalen måste avhjälpa operatörerna med enklare problem när deras tid
möjligtvis behöver läggas på mer avancerade aktiviteter som kräver deras kunskap.

5.4.1 Åtgärd
Med en enklare utbildning för operatörer som utför omställningar skulle det vara möjligt för dem att
felsöka och lösa enklare problem som att byta en givare eller en säkring. Detta skulle underlätta för
underhållspersonal som kan lägga tid på annat. Det skulle också föra omställningen framåt snabbare
eftersom verktygsställaren inte behöver vänta på att någon annan ska förflytta sig till maskinen och
lösa problemet. En bredare kunskap hos operatörerna som utför omställningar skulle det resultera i
att omställningstiden blir kortare då förhoppningsvis vissa enklare problem kan lösas av verktygsställaren själv.

5.5 Problem: Onödig väntan på olika moment
Att omställningen stannar till och verktygsställaren får vänta på grund av att värmen på värmarna,
varmkanalerna eller oljetemperaturen inte är uppnådd var ett relativt vanligt problem under huvudstudien.

5.5.1 Åtgärd
Eftersom det inte finns tydliga instruktioner där alla omställningar bör utföras på liknande sätt kan det
vara svårt för mindre erfarna operatörer att veta när momenten skall utföras. Att starta värmare, varmkanaler och oljeförvärmning i tid är viktigt eftersom processen att uppnå rätt temperatur kan vara
långdragen. Det är då viktigt att det finns tydliga instruktioner som beskriver det optimala utförandet
i ett tidigt skede under omställningen för att värmenivån skall vara uppnådd när omställningen är klar.
För exempel på hur det kan implementeras se 6.3 Anpassning av instruktioner för Nolato Gota AB.

5.6 Problem: Flera personer vid samma problem
När verktygsställaren som utför omställningen stöter på ett problem som hen inte kan lösa och då tar
kontakt med lagledare som i sin tur inte kan lösa problemet och tar kontakt med ytterligare personal.
Många personer befinner sig därför på plats utan att bidra till lösningen av problemet.

5.6.1 Åtgärd
Om problemet är elektriskt bör endast elektrikern lösa problemet. Det tjänar ingenting till att lagledare
och verktygsställare står bredvid och observerar vad elektrikern gör. Om verktygsställaren inte kan lösa
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problemet själv bör hen ringa efter personal som kan lösa problemet och sedan fortsätta föra omställningen framåt alternativt annat arbete som måste utföras om omställningen hindras fortsätta. Detta
leder till att personalen utnyttjas på bättre sätt.

5.7 Problem: Bristande förebyggande underhåll
I huvudstudien stod det klart att bristande förebyggande underhåll leder till stora problem för Nolato
Gota AB. Brist på smörjmedel för en kolv som låser fast en rörlig pelare i maskin 193 hade kärvat fast.
När den till slut lossades med våld syntes det tydligt att smörjmedel saknades och var anledningen till
problemet.

5.7.1 Åtgärd
Ett förebyggande underhåll genomförs i avsikt att minska förslitning och minimera risken för ett akut
fel hos en enhet (Hagberg & Henriksson, 2018). Ett bra förebyggande underhåll kommer att öka tillgängligheten för maskinen och även öka MTTF. Med ett bra förebyggande underhåll kommer även fler
problem att upptäckas vilket leder till bra underlag för förbättringsarbete (Hagberg & Henriksson,
2018). Företaget bör undersöka möjligheten att utföra förebyggande underhåll i samband med omställningar. När maskinen ändå kommer vara avstängd är det ett perfekt tillfälle att utföra underhållsarbete på förslitningsdelar. Företaget bör kontrollera och uppdatera reservdelslistor på alla utrustningar och se över med vilket intervall dessa delar bör bytas ut. En bra effektivitetsuppföljning är också
viktig för att påvisa nyttan med förebyggande underhåll, om positiva resultat på tillgänglighet presenteras för ledningen är det större sannolikhet att mer förebyggande underhåll kommer användas
(Hagberg & Henriksson, 2018).

5.8 Problem: Onödiga rörelser vid hämtning av verktyg och material
Under en omställning finns det ett flertal verktyg som används mer frekvent än andra. De vanligaste
verktygen som identifierades var rörtång, insexnycklar, spärrskaft och skiftnyckel. Det finns ingen plats
att placera verktygen i närhet till verktygsställaren under omställningen vilket resulterar i många förflyttningar för att hämta rätt verktyg.

5.8.1 Åtgärd
Detta problem kan elimineras med användandet av ett verktygsbälte. I detta bälte placeras de mest
frekvent använda verktygen. Med ett verktygsbälte elimineras de onödiga rörelser fram och tillbaka
till verktygsvagnen för att hämta det verktyg som behöver användas för att utföra nästa moment.
Verktygen är alltid tillgängliga för verktygsställaren och hen vet alltid vart verktygen är. Det finns variationer mellan omställningar men om verktygsställaren planerar och förbereder verktygsbältet innan
omställningen börjar kommer det att spara tid när väl arbetet kommer igång. Troligtvis är fickorna i
arbetsbyxorna tillräckliga.

5.9 Problem: Kunskap går förlorad
Omställningsarbetet är ett långt och komplext förlopp; många olika problem kommer uppstå under
arbetet. I nuläget är det upp till verktygsställarens egna kunskaper och erfarenheter att försöka identifiera och lösa de problem som uppstår. Efter att genom en felsökningsprocess ha hittat och åtgärdat
problemet är det bara verktygsställaren själv som besitter kunskapen om problemets orsak och åtgärd.
Om samma problem uppstår igen för en annan verktygsställare får även denna person felsöka och
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försöka lösa problemet, även för ett problem som med rätt kunskap skulle ta en tiondel av tiden att
åtgärda.

5.9.1 Åtgärd
Genom att införa en databas för inträffade problem utnyttjas de anställdas kunskap och erfarenhet.
Efter att ett problem har inträffat och lösts loggas det i en databas. Där loggas:
x
x
x

Identifierade information:
o Vilken maskin, vilket verktyg, vilket område etc.
Problemets symptom; en problembeskrivning.
Hur problemet åtgärdades.

Detta möjliggör att återkommande problem åtgärdas fortare och kvaliteten av åtgärden blir inte beroende av verktygsställaren. En verktygsställare som inte innehar relevant kunskap för att lösa problemet
kan alltid följa databasens instruktion, och de med expertis kan förbättra lösningen. Detta leder till att
lösningen aldrig blir sämre än standarden och tillsammans med fortsatt förbättringsarbete förbättras
och brukas när någon hittar en bättre metod. Exempel på tillfällen databasen skulle kunna ha underlättat arbetet:
x

x

En udda metallögla för att lyfta verktyget gav upphov till problem när verktyget skulle lyftas in
i maskinen. Det var svårt att fästa verktyget i traversen. Efter att ha spenderat tid på att hitta
en lösning åtgärdades problemet och arbetet kunde fortsätta. Av en annan verktygsställare
framgick det att problemet hade uppstått tidigare. Med en databas hade verktygsställaren vid
problemets begynnelse sökt på verktyget och fått fram hur det löstes förra gången.
När verktyget skulle lyftas ut ur maskin gick det inte att flytta pelaren. Ett kryptiskt felmeddelande gav inte verktygsställaren mycket hjälp att identifiera problemet. Efter rådfrågning av
flera kollegor kunde slutligen problemet identifieras och åtgärdas. Orsaken var att en av pelarens låscylindrar hade kärvat ihop helt. Ett problem som tydligen hade uppstått tidigare. Databasen hade möjliggjort sökning på problemets symptom vilket kan resultera i en beskrivning
hur problemet åtgärdas.

Samtidigt möjliggör databasen att återkommande problem uppmärksammas. Företaget kan då finna
rotorsaken till problemet och se till att eliminera den, exempelvis genom förebyggande underhåll,
bygga bort problemet eller utbildning.

5.10 Problem: Svåröverskådlig ordermapp
Informationen som krävs för att utföra omställningen som:
x
x
x

Parametrar
Vilka program som ska användas
Vilket robotverktyg

Återfinns i ordermappen tillsammans med en stor mängd övrig information. Under omställningen används en mycket liten del av den information som finns i mappen. Mappen är otymplig och bjuder inte
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in till att hålla nära till hands. Detta leder till att om verktygsställaren behöver kontrollera någon information behöver mappen uppsökas och sedan navigeras för att hitta den relevanta datan; ett onödigt moment.

5.10.1 Åtgärd
Innan omställningen, antingen av verktygsställaren själv: planeraren eller automatiskt sammanställs
den relevanta informationen för omställningen på en liten ”fusklapp”. Den relevanta informationen
representeras där tydligt och strukturerat. Formatet möjliggör att verktygsställaren bär med sig lappen
och kan enkelt dubbelkolla vid behov. Till fördel skulle även specifik information för relevant utrustning
inkluderas på lappen. Exempelvis:
x
x
x
x
x
x

att det finns ytterligare vattenkopplingar på maskinsidan på det här verktyget
att utstötaren kopplas från baksidan på maskinen
att kärnan kopplas i låst eller öppen form
vilken temperatur varmkanalerna skall ha
vilken temperatur värmarna skall ha
vilket material

Den informationen kan erhållas på liknande sätt som i avsnitt 5.9 Problem: Kunskap går förlorad. Fusklappen eliminerar slöserierna att gå och söka i mappen och gör att de anställdas kompetens utnyttjas.

5.11 Problem: Svårt att veta vem som ska tillfrågas vid problem
Det är svårt för operatörerna att i nuläget veta vem som skall kontaktas vid problem under omställningen.

5.11.1 Åtgärd
En standardinstruktion löser detta problem där det uttryckligen står i vilken ordning annan personal
bör kontaktas vid problem. Ett förslag på kontakt vid problem är:
x

Lagledare
o Produktionsteknik
 Underhåll/elektriker

5.12 Problem: Svårtolkad robotkod för operatör
Vid ett problem med en robotdocka i maskin 173 var det tydligt att verktygsställaren inte har någon
utbildning när det kommer till robotkod. Koden är komplicerad och inte kommenterad på ett sätt vilket
gör det enkelt för en mindre erfaren att felsöka koden.

5.12.1 Åtgärd
Genom att kommentera koden i robotprogrammet och göra det möjligt att visa felmeddelande när
programmet inte fungerar som det ska kommer underlätta felsökningen för verktygsställaren. Ett exempel som identifierades under huvudstudien var att roboten fastnade i en ”While-loop” och verktygsställaren som utförde omställningen hade ingen aning om varför. Med mer felmeddelanden i koden hade det varit möjligt för verktygsställaren att veta vad som var fel och möjligtvis lösa detta problem. Istället försökte verktygsställaren med “trial and error” vilket resulterade i mycket förlorad tid.
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När produktionsteknik kontaktades för att hjälpa till med problemet var dem upptagna och omställningen stannade upp.

5.13 Problem: Odefinierade instruktioner under omställningsarbetet
Det finns ingen tydlig standard för verktygställarna för noggrannheten som arbetsmomenten krävs.
Det är bestämt att verktygen ska rengöras, men inte i vilken utsträckning verktygen förväntas rengöras.
En arbetare kan spendera 20 minuter på att rengöra verktygen och en annan två minuter.

5.13.1 Åtgärd
Företaget bör utreda de olika momenten och finna en kostnadseffektiv nivå att sträva efter, förslagsvis
genom att kontakta verktygstillverkare eller tester. Exempelvis:
x
x

Utreda i vilken utsträckning verktyget ska rengöras för att undvika problem med produkternas
kvalitet och minska verktygets slitage.
Utreda hur länge verktygets slingor ska blåsas på vatten för att uppnå rimliga toleranser på hur
mycket vatten som återstår i verktyget.

När momenten är definierade och informationen är dokumenterad bör de förmedlas enligt standardiserade arbetsinstruktioner. För exempel på hur det kan implementeras se 6.3 Anpassning av instruktioner för Nolato Gota AB.

5.14 Problem: Plastegenskaperna är inte kända hos alla verktygsställare
Tillvägagångssättet under uppstart varierar även det beroende på verktygsställaren vilket utför arbetet. För en verktygsställare med rätt kunskap kan det räcka att provspruta en eller två gånger för att
sedan starta maskinen, där en mindre erfaren verktygsställare skulle kunna köra fler än fem och utföra
andra moment som med rätt kunskap om plasttypen inte behöver utföras.

5.14.1 Åtgärd
En erfaren verktygsställare bör dokumentera de olika egenskaperna hos plasterna, egenskaper likt:
x
x

Hur länge kan plasten kan hållas uppvärmd utan att dess egenskaper försämras.
Hur noggrann rengöringen av materialkupan måste vara innan byte till en annan plast.

När momenten är definierade och informationen är dokumenterad bör de förmedlas enligt standardiserade arbetsinstruktioner, se 6.3 Anpassning av instruktioner för Nolato Gota AB.

5.15 Problem: Verktygsställarna har inte grundläggande robotkunskaper.
Alla verktygsställare besitter inte kunskapen för att kunna utföra lättare operationer med roboten,
lättare operationer kan vara att placera ut robotpositioner eller felsöka koden.
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5.15.1 Åtgärd
För att åtgärda detta problem behöver inte nödvändigtvis dyra utbildningar arrangeras. Företaget bör
uppmuntra verktygsställarna att testa och utbilda sig själva. Nolato Gota AB kan också arrangera interna utbildningar där en erfaren robotprogrammerare håller i en enklare utbildning för mindre erfarna verktygsställare.

5.16 Problem: Stor skillnad i omställningstid beroende på erfarenhet
Med det produktionstekniska verktyget fem varför erhölls rotorsaken till problemet:
x

Stor skillnad i omställningstid beroende på erfarenhet
o Erfarenheten krävs för att utföra arbetet med självförtroende
o Avancerad process med många moment vilket kan vara svårt att hålla koll på för en
oerfaren verktygsställare
o Det finns inget stöd eller riktlinjer för att utföra en omställning
o Vidden problemet har inte uppmärksammats av beslutsfattare
o Omställningstider följs inte upp

5.16.1 Åtgärd
Nolato Gota AB behöver utöka sin uppföljning när det kommer till omställningstider för att problem
ska komma upp till ytan och då kan åtgärdas.

5.17 Problem: Olika anordningar för koppling av vatten till verktyg
Det var tydligt under klockstudien att det är stor skillnad i tid att utföra moment beroende på om det
finns snabbkopplingar eller inte. Finns det inte snabbkopplingar måste verktyget tömmas på vatten
med tryckluft för att det inte ska blockeras i senare skede på grund av biologisk påväxt. Med snabbkopplingar är vattensystemet slutet vilket leder till att risken för biologisk påväxt minimeras samtidigt
som att arbetet går fortare att utföra.

5.17.1 Åtgärd
Genom att implementera snabbkopplingar på maskinerna och verktygen där det inte finns kommer
att genererare en kortare omställningstid. I genomsnitt går det 26 minuter snabbare att utföra moment som har med vattenkopplingar att göra. Detta är det förbättringsförslag som visar tydligast
skillnad mellan två förutsättningar.

5.18 PICK-chart
Förbättringsförslagen utvärderades av två av de tre verktygsställarna och rapportens författare, resultatet redovisas i Figur 8 och Figur 9. Underlaget för de två figurerna återfinns i Tabell 7 och Tabell 8.
Majoriteten av förslagen hamnade under implementeringsområdet under utvärderingen, vilket betyder att förslaget anses ha stor nytta för en liten insats i sin nuvarande form. Förbättringsförslag 2 och
5 förbättrades efter utvärderingens feedback, förbättringsförslaget återfinns i avsnitt 6.3 Anpassning
av instruktioner för Nolato Gota AB. Anledningen till att endast 14 förbättringsförslag bedömdes i PICKcharten var att förbättringsförslag 15-17 efter att intervjuerna utförts.
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Figur 8: Rapportens förförfattares bedömning

Figur 9: Verktygsställarnas bedömning
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Tabell 7: Data för PICK-chart, författarnas bedömning

Rapportens förfarfattares bedömning
Förslag:
1: Anordningar
2: Raster
3: Förberedelser
4: Verktygsställare utför lättare underhåll
5: Väntan
6: Overksamma personer
7: Bristande underhåll
8: Verktyg i byxorna
9: Problem databas
10: Svåröverskådlig ordermapp
11: Svårt att veta vem ska tillfrågas
12: Svårtolkad robotkod
13: Förslag 13 och 14

Krävd insats Potentiell effekt
6,5
8,5
3,5
4,5
9
6
3
4,5
7,5
8,5
7,5
6
5
9,5
10
6,5
5
8,5
8
7
8
8,5
4,5
5
9
9

Tabell 8: Data för PICK-chart, Verktygsställarnas bedömning

Verktygsställarnas bedömning
Förslag:
1: Anordningar
2: Raster
3: Förberedelser
4: Verktygsställare utför lättare underhåll
5: Väntan
6: Overksamma personer
7: Bristande underhåll
8: Verktyg i byxorna
9: Problem databas
10: Svåröverskådlig ordermapp
11: Svårt att veta vem ska tillfrågas
12: Svårtolkad robotkod
13: Förslag 13 och 14

Krävd insats Potentiell effekt
10
10
2
4,5
8,5
7
5,5
5
5
7
7,5
8
6
9
6
6
8
7,5
6,5
6
8,5
8,5
10
9,5
8
8,5

5.19 Effekt av förbättringsförslag
Flera av omställningarna hade bättre förutsättningar än andra. På vissa maskiner fanns det snabbkopplingar för vattenkopplingar redan implementerat. I Tabell 9 är det möjligt att se alla olika tider beroende på förutsättning. I fem av omställningarna fanns det inga bra förutsättningar för en snabb omställning. De fem omställningarna tar i genomsnitt tre timmar 44 minuter och 41 sekunder att utföra.
Detta är ett värsta fall scenario där inga förutsättningar finns och inga förbättringar är implementerade. Enligt frekvensstudien läggs 46 % av tiden på rena slöserier och om dessa elimineras hamnar
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omställningstiden på två timmar, en minut och 20 sekunder. När de inre momenten under omställningen är förbättrade enligt presenterade förbättringsförslag kommer det teoretiskt generera en omställningstid på en timme, åtta minuter och 20 sekunder. Förbättringsförslag som då implementerats
är snabbkopplingar för vattenkoppling, instruktioner för uppstart speciellt för materialhantering,
snabbkopplingar för upphängning av verktyg. För att ytterligare förbättra omställningstiden kan den
utföras av två personer, det är då möjligt att eliminera 15 % av omställningstiden. Anledningen till att
omställningstiden minskar med 15 % när den utförs av två personer är helt enkelt att flera moment
kan utföras parallellt.
Tabell 9: Jämförelse av omställningstider beroende på förutsättning.

Omställning
Genomsnittlig omställningstid sämst förutsättningar
Omställningstid utan slöserier
Omställningstid utan slöserier och effektiviserade inre moment

Tid
03:44:41
02:01:20
01:08:20

Omställningstid utan slöserier och effektiviserade inre moment ut00:58:05
fört på två personer

6. Standardiserade arbetsinstruktioner
I detta kapitel diskuteras standardiserade arbetsinstruktioner och dess potentiella implementation på
företaget. Se Bilaga 3: Generell instruktion på omställning för förslag på instruktion.

6.1 Anledning till instruktioner
Att använda instruktioner för att utföra komplexa uppgifter kan resultera i att arbetet utförs snabbare
och på nuvarande bästa sätt. Det är speciellt nyttigt för mindre erfarna verktygsställare att ha en instruktion att luta sig emot. En instruktion minimerar risken för att verktygsställaren fastnar och inte
vet vad nästa steg är. Införandet och användningen av en standardiserad instruktion lägger grunden
för kontinuerliga förbättringar. Om åtgärder vidtas för att hålla arbetsinstruktionen uppdaterad, att
det är den effektivaste metoden att utföra arbetet. Bidrar instruktionen till att alla verktygsställare
arbetar efter det optimala tillvägagångssättet. Arbetet blir repeterbart och effektivt.

6.2 Svårigheter med en instruktion
Den kanske största utmaningen med en instruktion är att den faktiskt efterföljs. Många utför arbetet
på sitt sätt som dem alltid gjort och det kan vara väldigt svårt att ändra på det. Är instruktionen för
komplex kan den resultera i att arbetet tar längre tid än innan på grund av att verktygsställaren inte
förstår instruktionen.

6.3 Anpassning av instruktioner för Nolato Gota AB
För att arbetsinstruktionen ska vara fördelaktig måste den kontinuerligt utvecklas och efterföljas. Ett
system där synpunkter på instruktioner kan ges och efter eventuell implementation förmedla den uppdaterade instruktionen till verktygsställaren. Bästa implementationen beror på företaget och deras
kultur. Efter observationer och intervjuer med verktygsställare på företaget erhölls följande förslag:

38

Högskolan i Skövde
Institutionen för ingenjörsvetenskap

Oscar Brunoson
Morgan Fredriksson

Det anses svårt för verktygställarna att följa de standardiserade arbetsinstruktionerna om de implementeras i pappersform. Det anses bara bli ett störningsmoment. Istället är det möjligt att nyttja verktygsställarna med den största erfarenheten. De har djup kunskap av maskiner, verktyg och det bästa
tillvägagångssättet, mer än vad som är realistiskt att få ner på ett överskådligt papper. Den erfarne
verktygsställaren låts ansvara för standardinstruktionen, att den är den bästa kända metodiken och
testar och eventuellt implementerar förbättringsförslag genom produktionstekniska metoder som ges
av arbetarna.
Den erfarne arbetaren hålls således alltid uppdaterad med den bästa verifierade metodiken. Standarden förmedlas sedan av att de oerfarna får utföra omställningar tillsammans med den erfarna arbetaren. På det sättet undervisas den oerfarne arbetaren i den bästa metodiken och tar del av kunskapen
i den erfarne arbetarens besiktning. Vid förändringar i standarden blir det den erfarne arbetarens uppgift att förmedla det på bästa sätt till de andra. Nedskrivna riktlinjer bör finnas som stöd. Denna modell
kan tänkas passa arbetet på Nolato AB då arbetet är ganska fritt flytande, och metoden bakom effektiva och snabba omställningar är ett tankesätt och inte en spikad instruktion.
Variationen mellan verktyg och maskiner är stor, att skriva en hanterbar instruktion som täcker dem
alla är svårt. Men genom handledning av den mest erfarne, som har förstått tankesättet bakom ett
effektivt omställningsarbete har chansen att lära ut precis det. Saker som att inte köra iväg traversen
längre än att den inte är i vägen, att utnyttja väntan för att göra andra arbetsmoment, att utföra lämpliga arbetsmoment när deras plats passeras är alla exempel på ett hälsosamt tänkande under en omställning. Detaljer som alla är viktiga för en effektiv omställning, men som är svåra att få med på en
begränsad instruktion.

6.4 Omställning med två arbetare
På de högt orderbelagda maskinerna skulle det kunna vara relevant att utföra omställningsarbetet på
två personer för att minska omställningstiden och onödiga rörelser. Det finns två tydligt definierade
sidor på maskinen där arbete utförs, det är robotsidan och maskinsidan. En verktygsställare utför då
arbete på maskinsidan och den andra utför arbete på robotsidan. Den ena verktygsställaren kan då
börja med att rengöra materialkupa och byta material, när detta utförs kan den andra arbetaren
tömma verktyget på vatten, koppla loss alla slangar och kablar samt byta robotgrepp och program. När
verktyget ska lossas kan detta utföras samtidigt på båda sidor vilket minimerar onödiga rörelser. När
det nya verktyget lyfts i maskinen kan det även spännas fast från båda sidor samtidigt. Verktygsställaren på robotsidan kopplar i alla slangar och kablar. Verktygsställaren på maskinsidan kopplar utstötare
och justerar låskraft och noslängd. När endast uppstarten är kvar kan den ena verktygsställaren göra
annat som att förbereda nästa omställning eller hjälpa operatörerna. Följande listor är ett exempel på
hur arbetet kan fördelas:
x

Verktygsställare 1 (maskinsida)
o Rengör verktyg
o Rengör materialkupa och byt material
o Kolla att verktygsställare 2 är klar
o Lås form
o Lossa verktyg
o Avlägsna utstötare
o Lyft ur verktyg
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o Lyft i verktyg
o Koppla utstötare
o Fast verktyg
o Öppna form
o Justera låskraft och noslängd
o Starta maskin
Verktygsställare 2 (robotsida)
o Koppla loss vatten
o Byt robotgrepp och program
o Kolla att verktygsställare 1 är klar
o Koppla loss alla kablar och slangar
o Lossa verktyg
o Fäst verktyg
o Koppla slangar och kablar
o Förbered nästa omställning/hjälp operatörer

Två verktygsställare minskar behovet av förflyttningar mellan arbetsplatser vilket kan förebygga de
uppmätta 5 % som annars läggs på förflyttningar. Eftersom flera moment nu utförs parallellt är uppskattningen att omställningstiden minskas med ytterligare 15 %. Flödesschemat i bilaga 4 användes för
att stödja uppskattningen.

7. Diskussion
I detta kapitel diskuteras projektets gång och vilka hinder som uppstått med de använda metoderna.

7.1 Projektgång
Under projektets gång har det uppkommit en del hinder som begränsat utförandet av arbetet. Ett
problem som uppstod var att datainsamlingen tog längre tid än planerat. Eftersom en avgränsning var
satt till att endast observera maskiner med låskraft över 500 ton. Det hade varit önskvärt att fler omställningar hamnade mer frekvent för att datainsamlingen inte skulle vara långdragen. Det finns dock
inte mycket att göra åt detta problem då planeringen och orderstorlek styr när det blir en omställning
i maskinen. Det kan vara bra att ha med i åtanke inför kommande projekt eller arbeten att datainsamlingen kan dra ut på tiden. Med tanke på den långa datainsamlingen är det inte möjligt att implementera några förbättringsförslag. Effekten av de framtagna förbättringsförslagen kommer endast
vara teoretisk, hade det funnits mer tid hade det varit möjligt att implementera något av förbättringsförslagen för att då undersöka effekten i verkligheten.

7.2 Tidsstudier
När projektet startade fanns det inga dokumenterade omställningstider på Nolato Gota AB. Produktionsteknik hade ett önskemål på att en omställning inte skulle ta mer än en och en halv timme att
utföra. Det var tydligt att Nolato Gota AB inte hade någon aning om vad verkligheten faktiskt var när
det gäller omställningstider.
För att tidsstudien skall utföras på bästa sätt är det viktigt att observatörerna förstår processen. Därför
tillbringades ett par dagar på Nolato Gota AB bara för att följa omställningsprocessen för att förstå och
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bryta ner den. För att vara säkra på hur många omställningar som behövde observeras användes en
pilotstudie som grund för det beslutet. Genom att följa Freivald och Niebel (2013) rekommendation
följdes tre omställningar under pilotstudien. Resultatet från pilotstudien var en väldigt lång genomsnittstid med väldigt låg variation. Eftersom variation var låg under pilotstudien ledde det till att endast
nio omställningar behövde följas under huvudstudien för att erhålla rätt statistiska felmarginal. I efterhand var inte pilotstudien representativ av verkligheten, genomsnittstiden hamnade ganska nära huvudstudien men variationen i tid var väldigt långt ifrån verkligheten vilket också antogs under projektet. Problemet som Nolato Gota AB hade var att omställningstiderna var långa och varierande, att
dem var varierande visade sig endast i huvudstudien. Att variationen var väldigt låg i pilotstudien anses
vara en ren tillfällighet. Hade variation varit större i pilotstudien hade det resulterat i att fler observationer behövts utföras i huvudstudien för att erhålla den statistiska felmarginalen.
Till en början delades omställningen upp i många mindre moment, detta ledde till att det var nästan
omöjligt att utföra tidsstudien då det var svårt att identifiera slutet på ett moment och början på ett
annat. När en justering på indelningen av moment utfördes var det betydligt enklare att identifiera de
olika momenten vilket underlättade tidsstudien. Den justering som gjordes var att många mindre moment slogs ihop till ett moment. Det var dock viktigt att inte blanda ihop moment med olika klassificering när det gäller värdeadderande tid.
För att erhålla tillförlitliga resultat i tidsstudien observerades alla verktygsställare i blå grupp på Nolato
Gota AB, alltså tre stycken. Deras erfarenhet varierade mellan sex månader upp till 15 år vilket bör
resultera i att genomsnittstiderna inte är beroende av hur erfaren verktygsställaren är.

7.3 Hållbar utveckling
Hållbar utveckling innefattar tre huvudområden och detta arbete berör alla tre delar. Ur den sociala
hållbarheten är det främst verktygsställarna som påverkas. Flera förbättringsförslag kommer att underlätta för dem att utföra sitt arbete vilket kommer ge dem mer motivation och göra att det blir
roligare att arbeta när dem får rätt förutsättningar.
Den ekonomiska hållbarheten påverkas på det vis att förbättringsförslagen kommer leda till en mer
effektiviserad produktion där mindre tid läggs på omställningar och mer tid läggs på produktion. Arbetet som utförs på Nolato Gota AB kommer bli mer kostnadseffektivt vilket är bra för den ekonomiska
hållbarheten.
Den ekologiska hållbarheten påverkas också av detta arbete då flera förbättringsförslag är riktade till
att förse verktygsställare med tydliga instruktioner vad gäller materialhantering vid till exempel uppstart av en maskin. Detta kommer minska materialsvinnet avsevärt vilket också kommer påverka miljön positivt.

7.4 SMED
Tanken i början av arbetet var att använda SMED för att omvandla interna aktiviteter till externa och
på det viset spara mycket tid under en omställning. När omställningsprocessen observerats stod det
klart att det är väldigt svårt att omvandla interna aktiviteter till externa eftersom processen är väldigt
komplex. Nästan alla moment under omställningen sker där verktygsställaren är i direkt kontakt med
maskin eller verktyg vilket begränsar vad som kan utföras när maskinen är igång och inte. Eftersom det
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inte var möjligt att omvandla aktiviteter i den utsträckning som var önskat är det extra viktigt att det
som kan göras externt faktiskt utförs externt.

7.5 Implementering av förbättringsförslag
På grund av den begränsade tiden för arbetet implementeras inga förbättringsförslag. Eftersom inget
implementeras är det svårt att veta exakt vilken effekt förbättringsförslagen hade haft på omställningstiden. Tack vare tidsstudien och frekvensstudien är det möjligt att teoretiskt spekulera vilken effekt de
olika förslagen hade haft. Detta i samband med intervjuer och PICK-charts utförda av verktygsställarna
och observatörerna är det möjligt att anta vilka förbättringsförslag som hade haft störst påverkan på
omställningstiden.
Nolato Gota AB bör undersöka möjligheten att implementera de förbättringsförslagen som presenterats i arbetet. Ett förslag är att utföra någon form av pilotomställning där relevanta förslag testas för
att validera om de har någon positiv effekt på omställningstiden. Nolato Gota AB är i behov av att
förbättra sin omställningsprocess för att minska genomsnittstiden och även variationen. Det är möjligt
att bygga vidare på de presenterade förbättringsförslagen, projektgruppen hoppas att Nolato Gota AB
kommer fortsätta förbättra omställningsprocessen med förbättringsförslagen som grund.

7.6 Jämställdhet
Omställningsarbetet på Nolato Gota AB kan stundtals vara ansträngande att utföra. Omställningsarbete lämpar sig för både män och kvinnor. De förbättringsförslag som tagits fram under detta arbete
syftar till att förbättra omställningen i sig. Förbättringsförslagen kommer resultera i att omställningen
blir enklare och snabbare att utföra oavsett vilket kön verktygsställaren tillhör. När omställningsarbetet blir enklare att utföra med rätt förutsättningar kommer det leda till att verktygställarna blir mer
motiverade på arbetsplatsen.

8. Slutsats
Klock- och frekvensstudierna vittnar om att omställningsarbetet är ett komplext arbete vars effektivitet i nuläget beror till stor del på vem som utför arbetet. I frekvensstudien blir det tydligt att i genomsnitt spenderas bara 53,6 % på arbete som för omställningsarbetet framåt. Den resterande tiden spenderas främst på att hämta och hantera verktyg eller material (12,5 %), att förflytta sig (5 %) väntan (6,7
%) och felsökning och problemåtgärd (13 %). Enligt de erfarna verktygsbytarna bör arbetet kunna utföras på en timma och 30 minuter, men enligt klockstudien tar bytet i genomsnitt två timmar och 45
minuter. En stor kontrast.
En SMED analys utfördes, och där konstaterades att de förutom en del förberedande moment existerade det inga inre omställningar vilket kunde transformeras till yttre. Vilket betyder att förbättringarna
består av att eliminera onödiga operationer och effektivisera de nödvändiga. SMED analysen, tillsammans med klock- och frekvensstudien och observationer erhöll följande åtgärder för att effektivisera
förloppet:
x

Tydligt definiera olika plasters egenskaper och förmedla den till verktygsställarna. Vid användning av en del plaster går det att starta maskinen nästan omedelbart. Kunskap om plasterna
gör att verktygsställarna undviker att ödsla tid och material på onödiga moment.
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Genom standardiserat arbete och standardiserade arbetsinstruktioner möjliggöra att den
bästa metoden används av alla verktygsställare och ge stöd till mindre erfarna verktygsställare
att nå upp till samma effektivitet som deras erfarna kollegor.

Dessa två åtgärder behandlar de två punkter som tog mest tid enligt klockstudien; Igångkörningen med
robot och variansen i utförandet beroende på verktygsställarens erfarenhet. Följande åtgärder behandlar de kvarvarande största problemen enligt klock- och frekvensstudien:
x

x
x

Ett system där problem, dess symptom och lösningar dokumenteras kommer underlätta felsökningen om samma problem uppstår igen. Genom dokumentation av problemen skapas en
överblick.
Låta frekvent använda verktyg ligga i arbetsbyxorna för att minska tid spenderad på att hämta
verktyg.
Att för de maskiner där utnyttjningen rättfärdigar inköpet byta till effektivare teknik som
snabbkopplingar för vatten och snabbare kopplingar för verktyget.

Mer förslag framfördes för att ytterligare förfina processen. Implementering av åtgärderna skulle resultera i en betydligt mer effektiv och uniformt omställningsarbete. Det i sin tur har en positiv effekt
på den hållbara utvecklingen vilket alla företag bör sträva efter. Minskade omställningstider leder till
ett mer kostnadseffektivt arbete och tydliga instruktioner leder till mindre slöseri av material.
Eliminering av slöserierna gör det möjligt att minska omställningstiden med upp till 46 % och ytterligare
23,6 % om förbättringsförslagen implementeras för en reduktion på totalt 69,6 %. För de maskiner där
beläggningen av maskinen rättfärdigar det kan omställningstiden ytterligare minskas till 74,1 % genom
att utföra arbetet med två verktygsställare. Nolato Gota AB har presenterat kostnader för stillestånd
av maskinceller på 540 kr per timme för maskiner mellan 500 och 1000 tons låskraft. En optimerad
omställning sparar Nolato Gota AB upp till 1404 kr per omställning.
Återkoppling till arbetets mål:
x

x

x

x

Samla data med hjälp av tidsstudier och andra produktionstekniska metoder och verktyg på
maskinernas omställningstider.
o Datainsamling skedde genom en klock- och frekvensstudie, observationer och intervjuer.
Med hjälp av SMED och produktionstekniska metoder och verktyg ta fram förbättringsförslag
som minskar omställningstiderna.
o Förbättringsförslag togs fram med den insamlade datan som stöd.
Identifiera värdeskapande och icke värdeskapande aktiviteter.
o Med klock- och frekvensstudien blev det tydligt hur mycket tid som spenderades på
moment som för omställningen framåt.
Ta fram en generell instruktion på hur en omställning skall gå till.
o Ett förslag till en generell instruktion och ett tillvägagångssätt för att framgångsrikt
implementera på företaget den presenteras i Bilaga 3: Generell instruktion på omställning.
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Bilaga 1: Utförda tidsstudier
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Bilaga 2: Utförda frekvensstudier
Tillfälle:
Arbetar maskin
Arbetar verktyg
Arbetar robot
Arbetar docka
Väntan
Går
Flytta/Hämta material/verktyg
Kommunikation
Övrigt
Felsökning/problemåtgärd
Rast/ej tillgänglig

1
125
196
13
0
86
13
45
5
9
214
0

2
142
187
27
9
27
49
78
7
27
0
176
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3
36
93
2
0
10
15
20
0
14
0
0

4
100
129
9
0
36
29
70
0
7
46
0

5
24
24
7
0
9
8
10
0
0
94
0

6
75
85
12
2
7
13
47
1
10
11
0

7
108
142
16
12
22
19
97
3
11
16
5
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Bilaga 3: Generell instruktion på omställning
1. Förbered det som kan förberedas - Hämta ordermapp, verktygsvagn, vattentunna, se till att
verktyget finns vid maskin. Detta skall göras innan maskinen stängs av.
2. Ordermapp - Kolla vilket material nästa order har, kolla värme på varmkanal, vatten och cylinder. Vid nytt material stäng av materialkupa i tid för att inte ha överdrivet mycket material att
hantera under omställningen.
3. Stäng av maskinen - Töm cell och stäng av vattenvärmare.
4. Vatten gammalt verktyg - Töm varje slinga noggrant i vattentunnan. Under tiden varje slinga
töms är det möjligt att:
a. Byta robotgrepp och program
b. Rengör form
c. Koppla loss varmkanal
d. Tömma och rengöra materialkupa (förutsatt att det är nytt material)
e. Slänga kasserade produkter
5. Avlägsna slangar - När alla slingor är tömda, koppla loss vattenslangar från verktyg och alla
andra resterande kablar.
6. Lås form - När formen är låst öppna utstötarventil.
7. Överfall - Dra åt överfall för hand och koppla travers. Spänn sedan travers tills det att vikten
av verktyget bärs upp.
8. Lossa verktyg - Lossa spännjärn rörlig halva operatörsida och lossa alla spännjärn på robotsidan.
9. Backa formbord - Backa formbordet och avlägsna utstötarpinnen och de sista två spännjärnen
på fast halva operatörsida.
10. Travers - Lyft ur det gamla verktyget och placera det på rätt plats. Lyft upp det nya verktyget
och placera det i maskinen.
11. Spänn verktyg - När verktyget är i rätt position spänn två spännjärn på fast halva operatörsida.
Montera utstötarpinne.
12. Lås form - justera låskraften med formbordet och lås sedan formen. Spänn resterande spännjärn på rörlig halva operatörsida och på fast och rörlig halva robotsida.
13. Koppla slangar - När verktygsställare dragit åt de sista spännjärnen bör alla kablar kopplas,
vattenslangar, varmkanal.
14. Spela in verktyg - Optimera varmkanaler och starta värmare.
15. Travers - Ta bort traversen och överfallet.
16. Öppna form - Öppna formen och koppla utstötaren med ventilen.
17. Halvautomat - Beroende på material spruta ut plasten och nollställ noslängden. Kör halvautomat tills detalj är fullsprutad.
18. Helautomat - Starta maskinen med robot.
19. Första bit - Utför första bit kontroll.
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Bilaga 4: Flödesschema över omställning
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Bilaga 5: Intervjuformulär
Intervjufrågor verktygsställare
1. Hur lång tror du genomsnittstiden är för en omställning?
2. Vilka moment ser du som mest tidskrävande?

Presentera de mest problematiska momenten för verktygsställaren:
1. Varför tror du att just dessa moment är de mest tidskrävande?
2. Ser du någon förbättringspotential för dessa moment?

Presentera förbättringsförslag för verktygsställaren:
1. Hur skulle du ranka de olika förbättringsförslagen från 1-10 i implementerbarhet och effekt?
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