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Intyg
Genom detta intyg försäkras att denna rapport för examensarbetet Ökad produktivitet genom
ställtidsreducering är utfört enligt bestämmelser och riktlinjer som är uppställda av Högskolan i
Skövde samt Kongsberg Automotive.
* Material som inte är författarnas egna är korrekt refererat till ursprunglig källa enligt Harvard
systemet.
* Utfört enligt Kongsberg Automotives sekretesspolicy.
* Inget material är inkluderat som tidigare använts för att erhålla annan examen.

Högskolan i Skövde 2014-05-25
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Förord
Examensarbetet på 30 högskolepoäng är sista fasen på högskoleingenjörsutbildning inom
automatiseringsteknik vid Högskolan i Skövde. Arbetet är framtaget tillsammans med Kongsberg
Automotive och är ett arbete inom ställtidsreducering vid ett monteringsavsnitt.
Efter flertalet studiebesök under hösten 2013 med målet att finna ett intressant examensarbete var
det många aspekter som behandlades för att välja det rätta projektet. Det som blev avgörande och
fick oss att välja Kongsberg Automotive (KA) var dels de två sammanknutna projekten som kunde
utföras fristående av två projektgrupper, men främst var det handledaren Daniel S. Johansson som
fick oss att välja KA. Tack Daniel för all hjälp både under arbetet på KA och på feedbacken du givit oss
löpande under projektet.
Tack Jan Oscarsson på Högskolan i Skövde som på ett tydligt och bra sätt skapat en förståelse om vad
som krävs för att föra ett projekt framåt mot de mål som projektgruppen satt upp.
Tack personalen på KA som gett oss möjlighet att inte bara utföra ett examensarbete utan även få
möjlighet att testa de förslag som framkommit tillsammans med er under arbetes gång såväl
montörer som produktionsavdelningen.
Tack till Erik Palmqvist som tillsammans med oss samlat in och verifierad data. Men även hjälpt till
vid tidsstudier, observationer och varit ett trevligt sällskap genom arbetet, samt kört till Mullsjö
några gånger när bilen fungerat.

Skövde den 25 maj 2014
Rasmus Andersson och Martin Hellgren
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Sammanfattning
Kongsberg Automotive (KA) är ett företag som verkar i den hårt konkurrensutsatta
fordonsbranschen. Vid en av företagets anläggningar som är placerad i Mullsjö sker montering av
växelföringssystem. KA ser ett behov av att öka kapaciteten i avsnittet genom att öka
produktiviteten. En stor förbättringspotential har identifierats vid omställning mellan olika
produktvarianter i monteringsavsnittet. Genom ställtidsreducering förväntas kapaciteten att öka i
monteringsavsnittet, vilket även bidrar till ökad flexibiliteten för att på ett konkurrenskraftigt sätt
kunna möta kundernas varierade behov. För att fastställa utgångsläget vid förbättringsarbetet måste
en nulägesanalys genomföras, varefter förbättringsförslag för att reducera ställtiden kan arbetas
fram. Implementering av ett förbättringsförslag kan därefter genomföras. För att dokumentera
nuläget samt för att påvisa förbättringar av ställtidsreduceringen upprättas en simuleringsmodell.
Simuleringsmodellen
påvisar
ett
exempel
på
användningsområde
för
verktyget
produktionssimulering.
För att genomföra ställtidsreducering användes SMED-metoden (Single-Minute Exchange of Die) som
ursprungligen är framtagen för att reducera ställtiden vid pressmaskiner. Metoden syftar på att
reducera ställtiden till under 10 minuter, ”single-minute”. Genom videodokumentering, deltagande
observationer samt ytterligare datainsamlingsmetoder kunde nuläget fastställas. Detta skapade en
bra bild över de moment som genomfördes och vilken tidsåtgång det motsvarade. För att verifiera
data till nuläget genomfördes tidtagning av arbetesmoment enligt snapback metoden.
Simuleringsmodellen är uppbyggd efter Banks tolvstegs-metod med de data som samlats in under
projektets gång. Modellen är sedan verifierad mot det fastsällda nuläget. När förbättringsförslagen
var framtagna sattes värden in i modellen som motsvarade den beräknade tidsförbättringen av
förslagen. Förbättringsförslagen togs fram av projektgruppen genom en workshop tillsammans med
personal på KA med fokus på fem stycken tidigare identifierade problemområden.
Förbättringsförslagen värderades på workshopen genom en pick chart.
Fem genomarbetade förbättringar som kräver liten insats men ger en stor effekt kunde presenterats
för KA. För att verifiera teroetiska beräkningar genomfördes en pilotomställning med fyra av de fem
förbättringarna tillfälligt implementerade. Resultatet påvisade en reducering av ställtiden från 38
minuter till 3,7 minuter vilket motsvarar en förbättring på 90.3%. Analyser visar på att
förbättringsförslagen också ökar kapaciteten vid normal montering. Totalt kommer förbättringarna i
detta projekt öka TAK-värdet i monteringsavsnittet med 4.2%. Trots detta kommer inte ett av det
uppställda målet i projektet att uppnås eftersom tiden för omställningsaktiviteterna utgör en för liten
del av den tillgängliga tiden i monteringsavsnittet.
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Abstract
Kongsberg Automotive (KA) is a company operating in the highly competitive automotive industry. At
one of its plants located in Mullsjö, assembling of gear transmission systems is taking place. KA sees a
need to increase capacity in the section by increasing productivity. A large potential for improvement
are identified during the changeover between different product variants in the assembly section. The
setup time reduction is expected to increase the productivity in the assembly section, which also
contributes to increased flexibility in order to competitively meet customer’s flexible needs. In order
to determine the starting position at the improvement work, a situation analysis and suggestions for
improvement to reduce setup time can be worked out. Implementation of improvement suggestions
can then be adopted. In order to document the current situation and to demonstrate improvements
in the setup time reduction a simulation model was establishes. The simulation model will
demonstrate an example of when to use production simulation tool.
To implement the setup time reduction SMED (Single -Minute Exchange of Die) is used, originally
developed to reduce the setup time for the press machines. The method aims at reducing setup time
to under 10 minutes, the "single- minute'. Through video documentation, participant observation,
and further data collection methods the present situation could be determined. This created a good
picture of the operations carried out and the time consumption it corresponded to. To verify the data
of the current situation timing of work elements according to snapback method was conducted. The
simulation model is constructed after Banks twelve-step method with the data gathered during the
project. The model is then verified against the situation analysis. When improvement proposals were
formulated the values were added into the model, which corresponded to the calculated time
improvement proposals. The improvement proposals for the setup time are partly produced by the
project, but also through a workshop with staff at KA and focusing on the five previously identified
problem areas. The improvement proposals were evaluated on the workshop through a pick chart.
Five elaborate improvements that require little effort but gives a great effect was presented to KA.
To verify theoretical calculations, a pilot with four of the five improvements temporarily
implemented. The results showed a reduction of setup time from 38 minutes to 3.7 minutes, which
corresponds to an improvement of 90.3%. The analysis also shows that the improvement creates a
reduction in the production rate in normal assembly. In total, the improvements in this project
increase OEE value in assembly section with 4.2%. Even so, one of the stated objectives of the project
will not be achieved since the setup time activities are too small part of the available time in the
assembly section.
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Ökad produktivitet genom ställtidsreducering
-En fallstudie

1 Inledning
Arbetet är utvalt som examensarbete inom automatiseringsteknik på kandidatnivå för två studenter.
Omfattningen av arbete är 30 högskolepoäng vilket motsvarar en termins heltidsstudier. Valet av
arbete är utfört av studenterna och har gjorts med hänsyn till utbildningens inriktning och
studenternas egna intressen. Arbetets innehåll och omfattning är förankrat med handledare på
företag och högskola.
I detta kapitel ges en beskrivning av företaget och bakgrunden till projektuppgiften. Syfte och mål
fastställs samt projektets avgränsningar behandlas för att begränsa projektets omfattning. Begreppet
hållbar utveckling pressenteras och ger en beskrivning om hur detta arbete kan påverka hållbar
utveckling.

1.1 Företagsbeskrivning
Kongsberg Automotive (KA) är ett globalt företag med över 10 000 anställda i 20 olika länder med
huvudkontor i Norge. KA utvecklar, tillverkar och marknadsför komponenter för personbilar,
transportfordon och industriella fordon (Kongsberg, 2014). Företaget verkar i bilindustribranschen
som enligt Nyman (2013) är en tuff bransch där tillverkningskapaciteten i Europa är 24% större än
efterfrågan. Detta gör att konkurrensen är hård och ställer höga krav på företag inom denna bransch.
I Sverige har KA två anläggningar, en placerad i Mullsjö och en i Ljungsarp. Vid anläggningen i Mullsjö
sker tillverkning av elektriska styrsystem, nackstöd och växelföringssystem (Kongsberg, 2014). De
huvudsakliga tillverkningsprocesserna i Mullsjö är plasttillverkning i formsprutor samt montering av
komponenter. I en monteringsavdelning sker montering av växelföringssystem (spakställ) till tre olika
kunder. Monteringen består av två monteringsavsnitt som tillverkar idententiska produkter. Varje
avsnitt består av en robotcell samt tre efterföljande monteringsstationer där montering och
funktionskontroll av produkten utförs.

1.2 Uppgiftsbeskrivning
Kongsberg Automotive ser att det finns stor förbättringspotential inom flera områden vid
monteringen av spakställ, ett av områdena är omställningsaktiviteter mellan olika produktvarianter.
Därför ser KA ett behov av att korta ner omställningstiderna vid monteringsavsnitet. Uppgiften att
reducera omställningstid kommer framförallt att öka den tillgängliga produktionstiden i
monteringsavsnittet vilket ger förutsättningar till att producera fler produkter under den tillgängliga
produktionstiden. Reducerade omställningstider kommer också bidra till att tillverkning av produkter
i mindre batcher är möjligt. Detta skapar ökad flexibilitetet i linjen och möjlighet att bättre
tillmötesgå kundernas flexibla behov. Dessa egenskaper är positiva för att vara en konkurrenskraftig
leverantör inom fordonsbranschen. Företaget vill även påvisa föredelarna med att använda ett
produktionssimuleringsprogram som verktyg vid förbättringsarbeten samt visa på exempel när ett
sådant är tillämpbart. Därför kommer detta verktyg att användas som ett sätt att visa på hur
förbättringarna av ställtidsreduceringen påverkar kapaciteten.
Vid monteringsavsnittet där studien kommer genomföras har inga tidigare kända arbeten med att
reducera omställningstiderna utförts. Däremot har instruktioner för att utföra en omställning skapats
vilka finns tillgänglig för montören. Ingen uppmätt tid för omställning mellan olika produktvarianter
finns att tillgå men en uppskattning av omställningstiden är gjord till cirka 20 minuter av personal KA.
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1.3 Syfte
Att genom en analys av nuläget vid omställningsförfarande mellan olika produktvarianter vid
slutmontering av växelföringssystem, föreslå och om möjligt implementera förbättringar av
omställningsförfarandet för att öka produktiviteten och genom detta kunna producera fler
produkter under samma tid i monteringscellen.

1.4 Mål
Projektet innehåller mål som skall uppnås under projektets gång samt en fråga som skall utredas vars
svar kommer att bli avgörande för hur det slutgiltiga resultatet av projektet kommer att se ut. Målen
är listade efter den kronologiska ordning vilket de förväntas bli behandlade under arbetets
genomförande.
-

Göra en litteraturstudie kring relevanta metoder, begrepp och principer som kan användas i
projektet inom Lean-produktion.

-

Analysera och dokumentera nuläget vid en omställning av växelföringssystem mellan olika
produktvarianter vid monteringsavsnittet.

-

Dokumentera nuläget för monteringsavsnittet vid omställning med hjälp av ett
produktionssimuleringsverktyg för att senare i projektet kunna påvisa hur en reducering av
omställningstiderna påverkar monteringen av växelföringssystem och dess kapacitet.

-

Arbeta fram förslag på åtgärder för att minska omställningstiden.

-

Värdera åtgärdsförslagen och ta vidare de förslag som är relevanta och gör en teoretisk
implementering.

-

Påvisa
med
produktionssimuleringsverktyg
hur
förbättringsförslaget
omställningstiden och påverkar kapaciteten i monteringscellen.

minskar

1.4.1 Frågeställning
Har omställningstiden reducerats tillräckligt mycket för att uppnå önskad kapacitet i
monteringsavsnitt 1?
Om svaret på frågan är nej, ska ett förslag på investering för att ytterligare minska
omställningstiderna och på så vis höja produktivitet vilket ökar kapaciteten presenteras.
Om svaret på frågan är ja, kan delar eller hela förbättringsförslaget implementeras.

1.5 Avgränsningar
I projektet görs avgränsningar för att arbetet inte ska bli för omfattande och tidskrävande. Områden
som inte kommer att behandlas är:


Förslagen kommer endast att behandla monteringsavsnitt 1 och dess arbete. Exempelvis kan
ett önskemål om hur material ska komma förpackat till monteringen men inte hur andra
enheter ska arbeta för att nå det önskade läget.



Bemanningen vid monteringen i form av arbetestider, antal montörer per station.
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Arbetesuppgifterna vid normal montering kommer inte att behandlas.



Inga beräkningar gällande ekonomi kommer att utföras på förbättringsförslag utan endast
uppskattningar för gör arbetet realistiskt.



Projektgruppen kommer inte att arbeta för att implementera några förbättringar de själva
inte kan utföra.



Arbete kommer endast utföras med data som projektgruppen själv kan kontrollera för att
inte hamna i en låst situation med beroende av andras arbetsinsats.

1.6 Hållbar utveckling
Internationella institutet för hållbar utveckling IISD (2013) definierar begreppet ”hållbar utveckling”
enligt: En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjligheter att tillgodose sina behov. Oavsett definition handlar hållbar utveckling om att se världen
som ett system där alla handlingar påverkar någon del av systemet, exempelvis utsläpp i Nord
Amerika påverkar luftkvaliten i Asien.
Under arbetet kommer extra fokus ligga på att eliminera aktiviteter som bidrar till att öka
användningen av naturens resurser i ett led att bidra till hållbar utveckling. Helledal och Tenne (2009)
konstaterar att arbetssätten Lean och miljöarbete stödjer varandra inom fler punkter där båda
arbetssätten strävar efter kontinuerliga förbättringar och att eliminera slöserier. Studien visar också
att en integration av Lean och miljöarbete kan vara fördelaktig ur ett ekonomiskt perspektiv.
Lean-aktiviteter kommer att ha en central roll vid genomförande av detta examensarbete. Aktiviteter
att lägga vikt vid är att minska användingen av råmaterial vilket kan påverkas genom att undvika
överproduktion samt felproduktion. Eliminera extra transporter genom att producera i rätt tid.
Genom att arbeta på ett effektivt sätt kommer också energianvändningen kunna påverkas, eftersom
övertidsarbete kan undvikas.
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2 Disposition
Rapporten är uppbyggd för att besvara projektmålen som är uppställda i kronologisk ordning. Figur 1
redogör vad rapportens olika kapitel behandlar, figuren redogör också att målen definieras i kapitel
ett och därefter att de olika målen behandlas i kapitel tre till åtta.
Kap 1

Kap 3 - 4

Inledning

Teori

Kap 5

Kap 6

Kap 7

Nulägesanalys Ställtidsreducering Projektfråga

Dokumentetaion
av nuläget vid
omställning

Relevanta
begrepp
och
metoder

Kapitel

Implementering Analys
Slutsats
förbättringar
Resultat Diskussion

Rubrik

Besvara
projektfråga
Simulerings
modell över
nuläget

Simulering av
förbättringar

Kap 9

Implemetera
förbättringar

Förbättringar som
minskar
omställningstiden
Definition
av
projektmål

Kap 10 - 11

Kap 8

Mål
Mål
Arbeta fram
ytterligare
förbättringar

Figur 1 Disposition grafisk

Kapitel tre och fyra presenterar den teori som arbetet baseras på, innehållande litteraturstudie och
metod kapitel. I kapitel fem dokumenteras och fastställs omställningsförfarandet för hur det
genomförs i nuläget. Kapitel sex behandlar förbättringsarbetet och de förbättringar som arbetats
fram samt hur dessa påverkar omställningen. I både kapitel fem och sex behandlas även
simuleringsmodellen. I kapitel sju besvaras projektfrågan vilket kommer avgöra inriktning på hur
projektet kommer att avslutas i kapitel åtta. I kapitel nio redogörs och analyseras samtliga resultat
från projektets olika delar och pressenteras på ett överskådligt sätt. Därefter följer de avslutande
kapitlen, diskussion som innehåller rekommendationer för framtiden samt kapitlet slutsats.

Rasmus Andersson och Martin Hellgren

4

Ökad produktivitet genom ställtidsreducering
-En fallstudie

3 Litteraturstudie
3.1 Produktionstekniska begrepp
Takttid

I den takt kunden beställer en produkt eller tjänst beräknat på antal per dygn. Det
visar den produktionstakt som krävs för att möta kundernas behov.
Takttid beräknas på arbetstiden och kundens beställningskvot under samma tid
(Larsson, 2008). Takttid= Arbetstid / Kundbehov under samma tidsperiod (Keyte och
Locher, 2004). KA räknar takttid i sekunder per produkt för att enklare kunna
balansera sina linor och se att de ligger i fas (Lean Koordinator KA, 2014).

Tillgänglighet Ett mått på driftsäkerheten, kan räknas fram på två vis: ((Totaltid-Stopptid) / Totaltid)
eller
(Mean Time To Failure / (Mean Time To Failure+ Mean Time To Repair + Mean Waiting
Time)) (Hagberg och Henriksson, 2010).
Ställtid

Definieras av den tid som det tar att byta från en aktivitet till en annan. (Keyte och
Locher, 2004). Andersson och Blücher (2006) beskriver ställtid som den tid det tar från
att sista produkten av en variant tillverkats till dess att den första produkten av den
nya varianten är tillverkad och godkänd.

3.2 LEAN
Lean är ursprunget ur Toyotas framgångsrika arbetssätt där grunden är att eliminera fel för att få ett
störningsfritt flöde vilket kräver engagemang av all personal i företaget. För att nå målen finns flera
verktyg och metoder som stöd i processen (Sörqvist och Höglund 2007). Genom att arbeta med Leanproduktion (resursnål produktion) minskas slöserier, lager och ledtider. Personal får mer tid till att
arbeta med förbättringar och känner ökad delaktigt arbetet (Liker, 2009).
Förståelse för processerna och operationerna är viktigt att skapa då dessa kommer att forma
materialet till produkterna. Det är först när denna förståelse finns som de anställda kan skapa
effektiva förbättringar i produktionen (Shingo,1981).

3.2.1 7+1 Slöserier
Toyota har identifierat sju stycken icke värdeskapande aktiviteter i ett företag. Det är exempelvis i
produktion, utveckling eller på kontor. Det finns även ett åttonde slöseri som tillkommit.
1. Överproduktion. Produktion av icke beställda produkter eller att produktionen sker i förtid
är överproduktion. Detta leder till andra slöserier som onödigt stora lager, transporter och
onödigt stor personalstyrka. Lager kan vara både fysiska lager eller en informationskö.
2. Väntan. Operatörer som övervakar en automatiserad maskin eller väntar på nästa
processteg, delar, verktyg eller produkter. Det kan även vara arbetsbrist på grund av lager,
förseningar, flaskhalsar eller att maskinen är trasig som gör att väntan uppstår.
3. Transport. Förflyttning av PIA (Produkter I Arbete) mellan arbetsstationer och maskiner,
gäller all förflyttning, även för korta sträckor och förflyttning via transportbanor. Transport
innefattar flytt av delar, produkter och färdiga produkter mellan olika lager och processer.

Rasmus Andersson och Martin Hellgren

5

Ökad produktivitet genom ställtidsreducering
-En fallstudie
4. Överarbete och felbearbetning. Onödig bearbetning på produkter, ineffektiv bearbetning på
grund av dåliga verktyg eller dålig design som försvårar bearbetningen. Det är även
överarbete om produkten barbetas till en högre kvalité än vad kunden betalar för. Ibland
används tid som skulle vara väntetid till att onödigt arbete utförs för att slippa stå och vänta.
5. Onödigt stora lager. Stora råvarulager, PIA, färdiga produkter som förlänger ledtiden,
defekter, förseningar och ökade lagerkostnader räknas in som onödigt stora lager. Detta
gömmer även många problem i produktionen som exempelvis defekter,
utnyttjandeproblem, sena leveranser från leverantörer och långa omställningstider.
6. Onödiga förflyttningar. All förflyttning personalen måste utföra som inte adderar värde till
produkten. Exempelvis hämta lämna verktyg, leta efter saker, stapla produkter samt gång är
onödiga förflyttningar.
7. Defekter. Produktion av defekta produkter, reparera trasiga produkter, ersätta samt
inspektera produkter kräver tid och extra hantering som inte är värdeskapande.
8. Outnyttjad kreativitet hos personalen. Att inte utnyttja idéer, kunskap, utbildningsmöjlighet
och förbättringsmöjligheter som personalen har genom att inte engagera dem i sitt arbete
eller låta deras röst komma till tals är slöseri.
Det största slöseriet är det första slöseriet, överproduktion. Överproduktionen medför nämligen
många av de andra sölerierna.
Att arbeta med att minska slöserier är främst för att lyfta fram gömda problem i produktionen. När
problemen kommer upp till ytan måste personalen tänka kreativt för att lösa dessa problem (Liker
och Meier, 2006).

3.2.2 Standardiserat arbetssätt
Det just nu bästa kända och överenskomna sättet att utföra ett arbetsmoment är vad en standard
ska beskriva. Att arbeta standardiserat är viktigt på samtliga nivåer inom organisationen eftersom det
påverkar verksamhetens intressenter. Ett standardiserat arbetssätts största fördelar är att de hjälper
till att upptäcka avvikelser, bidrar till förutsägbarhet samt skapar lärande. Om en standard saknas
finns de inte något som beskriver hur ett normalt läge i en process ser ut, vilket innebär att det är
svårt att bestämma när ett onormalt läge uppstår.
Vid manuella arbeten används en standard som benämns metodstandard, vilket beskriver hur
momenten ska utföras. Att arbeta efter en metodstandard skapar förutsättningar för en säker och
ergonomisk arbetsplats genom att moment utförs på ett utarbetat korrekt ergonomiskt sätt. Jämn
kvalitet på produkten uppstår vid standardiserat arbetsätt vilket skapar förutsättningar för att
eliminera fel. Högre effektivitet uppnås genom att en normal tidsåtgång för momentet är känd vilket
skapar förutsättningar för att upptäcka och eliminera tidsavvikelser (Petersson, 2009). Liker (2009)
beskriver standardiserat arbetssätt som mycket mer än att göra arbetsuppgifterna repetitiva och
effektiva, de ligger till grund för att arbeta med ständiga förbättringar.
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3.2.3 Ständiga förbättringar
Ett konkret och långsiktigt arbetssätt som får med all personal och har verktyg för att nå uppsatta
mål. Genom detta arbetssätt fås en arbetsorganisation som är delaktig och tydlig utan att arbeta
hårdare. Med hjälp av mätbara resultat skapas ett engagemang med visuella resultat och tydliga
förbättringar. En stor fördel med kaizen arbetet är att personalen har möjlighet att påverka sin egen
arbetssituation. Delaktighet ger glädje som är en stor drivkraft i arbetet. Arbetarna kommer då själva
intressera sig och leda utvecklingsarbete. På en större arbetsplats är det fördelaktigt att välja ut en
eller två personer till interna konsulter. Dessa konsulters uppgift är inte att ensamma arbeta med
kaizen utan tillse att arbetet fortlöper och även anammas av nyanställd personal. Kaizen består av
fyra delar (Meland och Meland, 2006):
Lösning av vardagsproblem. Problem som är frekventa nog att ingen längre ser dem eller att de blivit
accepterade. Typiska vardagsproblem är vänta, missförstånd, dåliga arbetsförhållanden som minskar
tillgängligheten, onödigt spring och letande.
Effektivisering. Utnyttja arbetstiden bättre. Genom att inte göra om arbetet, göra fel saker,
dubbelarbeta eller leta efter saker sparas mycket tid och arbete. Dessa slöserier kallas gemensamt
för muda. Tiden ska istället användas för att utföra värdeskapande uppgifter.
5S arbete skapar ordning på arbetsplatsen och minskar letandet efter utrustning och material.
Ordning skapas genom att städa, sortera, sköta om, systematisera och standardisera en arbetsplats.
Att spara fem minuter per dygn ger 16,5timmar per år vilket är mycket tid när många fem minuters
aktiviteter adderas ihop. Genom att se över onödiga arbetsmoment och väntan kan mycket tid
sparas och användas för effektivisering, höja arbetsmoralen och minska stressen. Detta arbete kallas
Gemba-kaizen.
Trivsel. Hög trivsel på arbetsplatsen bidrar till en högre kvalité på produkter och tjänster samt till att
höja medarbetarnas engagemang.
Kaizen i det strategiska arbetet. Skapa en affärsidé, mål eller vision för företaget att arbeta efter. En
handlingsplan upprättas med tidsbestämda mål och ansvarig person.

3.2.4 Poka-Yoke
Ursprunget ur felsäkring för att nå ett mål på noll defekter och eliminering av kvalitetskontroller.
Idén bakom poka-yoke är att respektera arbetarens intelligens genom att ta bort arbetsmoment som
kräver minnesregler och observans. Detta för att arbetaren istället ska kunna använda sin tid och
intelligens för att göra mer värdeökande aktiviteter och ta fram kreativa lösningar till problem.
Grunden är att göra det omöjligt att göra fel. Exempelvis designa en produkt på ett sådant vis att den
bara passar på ett sätt. Det kan även vara en indikering vid en plocklåda som indikerar när en detalj
plockas vilket säkrar att alla detaljer är med i produkten (Hirano, 1988).

3.2.5 Genchi genbutsu
Ett begrepp inom Lean som betyder gå och se efter. Principen är att själv gå till platsen för att
observera och se efter hur det fungerar i verkligheten för att bilda sig en egen uppfattning.
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Utan att ha förståelse för situationen är det svårt att lösa problem och göra förbättringar. Men med
hjälp av denna princip skapas en korrekt bild som styrker argumenten vid beslutsfattning och skapar
förutsättningar för att genomföra rätt åtgärd eller förbättring (Liker och Meier 2006).

3.3 Ställtidsreducering
När en och samma produktionsanläggning används för att producera flera olika produkter resulterar
detta i ett behov av att ställa om anläggningen för att kunna producera de olika varianterna.
Omställningsaktiviteterna orsakar avbrott i produktionen, vilket leder till minskad lönsamhet. Om
produktionen dessutom förväntas följa ett varierat kundbehov med korta ledtider och små
batchstorlekar ställs det extra stora krav på att omställningsaktiviteterna är effektiva. Därför är det
viktigt att effektivisera och ständigt arbeta med att förbättra omställningsförfarandet för att öka
lönsamheten (Allahverdi och Soroush 2006).

3.3.1 Batchstorlek
För att minska den totala påverkan av omställningstid utan att arbeta med ställtidsreducering har det
historiskt sett arbetats med att reglera batchstorleken. Genom att styra batchstorleken och antalet
omställningar påverkas den totala kostanden. Enligt Shingo (1985, s16) leder en ökad batchstorlek till
att omställningstiden per producerad detalj minskar samt arbetstiden för omställningsarbete
minskar. Vilket gör att ordersärkostnaden minskar. Detta leder till ökad produktivitet men också till
att lagerhållningskostnader ökar genom bundet kapital samt produkter som lagras och transporteras.
Utöver detta kan kvalitén på produkter som lagras vara okänd och försämras över tid (Shingo 1985,
s17). Genom att använda Wilsonformeln som Oskarsson m.fl. (2006) beskriver kan den mest
ekonomiska batchstorleken beräknas även benämnd EOQ-formeln (Economic Order Quantity). I figur
2 visas hur lagerkostnad och ordersärkostnaden förhåller sig till varandra och när den lägsta
totalkostnad uppnås. Genom att istället reducera omställningstiden kan ordersärkostnaden minskas
utan att lagerhållningskostnaden ökar. Vilket kommer att reducera totalkostnaden i mycket större
skala (Shingo, 1985).

Figur 2 Wilsondiagram (Oskarsson m.fl. 2006)
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3.3.2 SMED
SMED (Single-Minute Exchange of Die) är en metod för att reducera stilleståndstiden vid omställning
till under tio minuter vilket Single-Minute syftar på. En reducering till single-minute är inte i samtliga
fall möjlig men SMED skapar i de flesta fall en kraftigt reducerad ställtid. Metoden utvecklades i
Japan för pressmaskiner men är universal och kan appliceras på alla typer av processer (Productivity
press, 1996). Två viktiga begrepp inom SMED är:
Yttre omställning är en aktivitet som kan utföras samtidigt som utrustningen arbetar och producerar
produkter. Denna aktivitet tillhör omställningsmomentet men är inte bunden till att specifikt utföras
då utrustning inte är produktiv. Aktiviteter som tillhör denna kategori är exempelvis anskaffning utav
material och verktyg.
Inre omställning innebär att momentet utförs under den tiden som utrustningen inte producerar
några produkter utan är stillastående på grund av omställning. Aktiviter som tillhör denna kategori är
tillexempel byta verktyg men också justera eller kalibrera verktyg (Shingo, 1985).

3.4 TAK Utrustningseffektivitet
Tillgänglighet, (tidsförluster)= (Total tillgänglig tid- Stopptid)/ Total tillgänglig tid
Anläggningsutnyttjande, (Hastighetsförluster)= Bruttoproduktion / (Total tillgänglig tid * T * maximal
produktionshastighet)
Kvalitetsutbyte,(Produktförluster)= (Bruttoproduktion – Defekt produktion) / Bruttoproduktion
TAK beräkningar kan användas där kapaciteten ändras med någon av parametrarna. Storleken kan
variera från enskild maskin till en hel fabrik i mätningarna då det är effektiviteten på de avsnitt som
är resultatet. Det är även viktigt att bestämma om TAK ska beräknas per produkt eller totalt då det
ofta skiljer sig mellan olika produkter. TAK är en svensk översättning av OEE (Overall Equipment
Effectiveness) och beräknas genom multiplicering av tillgänglighet, anläggningsutnyttjande och
kvalitetsutbyte.
T*A*K= Utrustningseffektivitet (Hagberg och Henriksson, 2010).

3.5 Simulering
Simulering är en imitation av verkliga händelser som sker i ett system över tid. Simulering kan ske
antingen för hand eller med hjälp av en dator. För att utföra en simulering måste en
simuleringsmodell byggas vilket ofta kräver en rad antaganden gällande processen. Objekten i en
modell står i matematiska och logiska förhållande till varandra och kan genom detta ge svar på olika
frågor. En simulering kan vara händelsestyrd (discret) eller kontinuerlig (continuous). I en
händelsestyrd simulering sker förändring när ett objekt byter från ett specifikt tillstånd till ett annat,
vid kontinuerlig simulering sker förändringen kontinuerligt över tid (Banks, 2005).
Simulering som verktyg är bra att använda för att beskriva hur komplexa system påverkas av
förändringar och för att på ett visuellt sätt se hur en förändring kan se ut (Banks, 2005). Robinsson
(1994) skriver i boken Successful simulation att händelsestyrd simulering är extra användbart vid
modellering av objekt som köar. Som exempelvis kunder som väntar på att betala i en affär eller
detaljer i ett monteringsflöde.
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De viktigaste reglerna enligt Banks (2005) för när simulering inte är lämpligt att användas är när
problemet kan lösas med sunt förnuft eller analytiskt med exempelvis diagram. Simulering ska heller
inte användas när verkliga experiment är möjliga att utföra för att ta reda på rätt resultat.
Fördelar med att använda ett simuleringsverktyg är att resultat av förändringar och beslut kan
analyseras utan att den pågående produktionen påverkas samt att det kan undvikas att en lösning
som inte ger önskat resultat implementeras. Tester av nya idéer kan genomföras utan att generera
en stor arbetsinsats. Sammantaget är simuleringsverktyg bra på att besvara ”what if” frågor. Men
nackdelarna är att det krävs specifik träning för att kunna bygga en simuleringsmodell och att det i
vissa fall är ett mycket tidsödande arbete (Banks, 2005).

3.6 Kvalitativa och kvantitativa intervjuer
Det är inte bra att binda sig vid en metod utan att först ha jämfört olika metoder och dess styrkor och
svagheter. Frågan som ska ställas är vilken metod som bäst påvisar de problem vi ställs inför. Även
vilka resurser som finns i projektet kommer att begränsa valet av metoder som används.
I en kvalitativ metod samlas under få undersökningar rikligt med information in där sammanhang,
det unika, säregna, strukturer eller det avvikande är av intresse. Informationen ligger nära den
verklighet som undersöks för att skapa en förståelse som beskriver verkligheten. Styrning av
undersökningspersonen undviks då personen i viss utsträckning själv påverkar utvecklingen i
intervjun. En struktur som beslutats innan undersökningen påbörjas ska dock följas. Det är viktigt att
forskaren och den undersökta har en jag och du samhörighet.
I en kvantitativ undersökning är det lätt att olika tolkningar av frågeställningarna görs. Det gör att
svaren kan variera beroende av tolkning och inte för att de tycker olika. Detta trots att svarsalternativ
ges till varje fråga. Intresset ligger i att få en genomsnittlig och gemensam beskrivning och förklaring
av verkligheten. Det görs via systematiska observationer eller fasta svarsalternativ vid
formulärfrågeställningar.
Urvalet av undersökningspersoner ska inte ske slumpmässigt utan personen i fråga måste vara rätt
för uppgiften (Holme och Solvang 1997).

3.6.1 Kvalitativa observationer
Dold observation utförs utan vetskap av undersökningspersonerna. Fördel med detta arbetssätt är
att observationen blir verklig och naturlig eftersom arbetet pågår som vanligt. Enligt Holme och
Solvang (1997) har arbetssättet etiska problem då personer inte vet om att de är med i en
undersökning eller att de blir observerade.
Öppen observation utförs först efter att undersökningspersonerna tillfrågats och accepterat
undersökningen. Ett förtroende måste byggas upp för att arbetet ska ge resultat. Detta görs ofta
genom att först knyta kontakt med nyckelpersoner inom observationsgruppen, exempelvis en facklig
engagerad eller annan respekterad person i gruppen. När förtroendet finns är acceptansen av
gruppen större och frihet ges då av gruppen för observationer (Holme och Solvang, 1997).
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3.6.2 Deltagande
Aktivt eller passivt deltagande är ett svårt beslut att ta då det kommer att påverka den observerade
gruppen. Ett allt för passivt agerande kan göra gruppen irriterad och ändra gruppens beteende. Med
en allt för aktiv roll som exempelvis gruppledare finns en risk att styra gruppens beteende.
En observatör har ofta lägre kunskap inom området än dem observerande vilket är en fördel då
många frågeställningar dyker upp om varför vissa sakers görs på ett specifikt sätt.
Anteckningar under en observation kan vara svårt att göra utan att det stör den observerade. Men
att hålla en hel observation i huvudet och få det korrekt är inte lätt. Därför används stödord som
efter att observationen är klar används vid rapportskrivningen.
För att minimera risken för en falsk observation eller missförstånd under observationen bör kritiska
frågor ställas efteråt. Exempelvis om den stämmer överens med tidigare undersökningar eller har vi
valt ut händelser som stämmer överens med förutfattade meningar. Det kan även ge svaret att
observationen inte alls stämmer överens med andra undersökningar och rapporter. Då är en kritisk
fråga varför observationen inte stämmer (Holme och Solvang, 1997).

3.7 Tidsstudier
För att bestämma vad som är rimligt av en anställd att utföra under en dags arbete måste
standardtid för olika arbetsmoment bestämmas. Genom att utföra tidsstudier kan denna standardtid
bestämmas. För att kunna göra en noggrann tidsstudie krävs att arbetsförfarandet är standardiserat.
Risken är annars att tidsstudien saknar trovärdighet och kan innehålla missuppfattningar mellan
tidstudiemannen och montören.
För att utföra en korrekt tidsstudie krävs att en mängd förutsättningar är uppfyllda. Det är av stor
vikt att arbetet som ska klockas utförs i ett normalt arbetstempo. Inte för snabbt och inte för
långsamt. Därför ska montören verifiera att arbetet utförts enligt ett standardiserat arbetssätt.
Lagledaren fastställer att arbetets hastighet är rimlig och att det utförs enligt en given standard.
Materialtillgången bör även säkerhetsställas inför tidstudien. Facklig representant ska se till att
endast utbildad kompetent personal utför monteringen, samt underrätta montören varför
tidsstudien utförs. En bedömning av montören görs för att veta hur tiden från tidsstudien ska tolkas.
Montörens prestation bedöms i procent för att tiden ska ge ett trovärdigt resultat (Nieble, 2009).

3.7.1 Snapback tidtagning
För mätningar av längre arbetselement passar snapback metoden bra att använda vilket innebär att
tidtagaruret nollställs mellan varje arbetsmoment. När tidsstudier utförs med snapback metoden
finns ingen risk för felräkning då tiden skrivs av direkt ifrån tidtagaruret. Hur många repetitioner av
tidtagningen som måste göras varierar beroende på hur stor spridningen av tiderna är mellan
mätningarna. Nackdelar med snapback metoden är svårigheten i att mäta korta tider < 0.04 minuter.
Samt att en validering av mätningen genom summering av de olika momenten måste göras för att
bekräfta att den övergripande tiden stämmer överens med cykeltiden. Ett moment som riskerar att
ge en felkälla (Nieble, 2009).
På KA används Snapback när tidstudier utförs på monteringsmoment. Antal mätningar är bestämda
till 30 stycken per moment för att säkerställa mätnoggrannheten (Lean koordinator KA, 2014).
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3.7.2 Kontinuerlig tidtagning
En stor fördel med kontinuerlig tidtagning är att tidsstudien visar hela händelseförloppet eftersom
tidtagaruret aldrig stoppas. Utföraren kan se att ingen tid saknas i mätningen och att alla moment
inklusive oväntade moment samt väntetider är medräknade. Tidstudier som utförs med denna
metod kan även innehålla korta moment < 0.04 minuter då varvfunktionen på tidtagaruret används.
Premissen är att tidstudiemannen skriver ner vilken tid som hör till vilken operation/moment i
efterhand. Nackdelen med kontinuerlig tidtagning är att beräkningar i efterhand måste utföras för att
få fram elementtiden för varje moment då det är den aktuella tiden som skrivs ner vid varje nytt
moment. Detta skapar ett extra moment samt ger upphov till en möjlig felkälla. (Nieble, 2009).

3.7.3 Prestationsbedömning
Enligt Lean koordinator KA (2014) är det vanliga förfarandet vid tidsstudiearbete på KA att inte göra
någon prestationsbedömning eftersom det ofta är svårt att utföra en korrekt bedömning. För att ta
hänsyn till varierad arbetsprestation gör KA alltid mätningar på minst tre olika montörer för att få ett
tillförlitligt resultat. Enligt Nieble (2009) ska en montör väljas för tidsstudien som presterar på en
medelnivå eller högre. Detta ger bäst förutsättningar för att utföra en korrekt tidsstudie och för att
bestämma prestationsnivå. Vid en bedömning bestäms montörens prestation för att hitta den
korrekta standardtiden. Bedömningen är ett viktigt steg i tidsstudier men också det mest kritiserade
eftersom bedömningen är subjektivt utförd av observatören utifrån dess personliga erfarenhet,
träning och bedömning.

3.7.4 MTM
Genom att använda förutbestämda bastider för olika rörelser kan tidsåtgången för olika moment
bestämmas för att få fram standardtid och cykeltid. Beroende på önskad noggrannhet i resultatet
kan olika nivåer av MTM (Metod-Tid-Mätning) användas. Från att varje rörelse ska analysera (sträcka,
gripa, flytta, positionera) till att hela momentet sammanfattas i en rörelse (hantera). Fördelen med
denna metod är att standardtider kan beräknas innan utrustningen finns tillgänglig. Men för att
utföra en studie med stor noggrannhet krävs en stor tidsåtgång (Nieble, 2009).

3.8 Workshop
Ett möte med förväntningar på resultat som leds av en person med tydlig struktur brukar kallas för
workshop. Workshopledaren kallas för facilitator och tar mötesdeltagarna genom mötet mot ett
förväntat resultat.
För att resultatet ska bli bra krävs det mycket av facilitatorn, tabell 1 visar vad som är positivt och
negativt för en workshop. Ledarens förmåga att engagera, ställa frågor, lyssna, få gruppen att
respektera varandra och funderar över resultatet och dess innebörd. Detta innebär att facilitatorn
snarare engagerar än styr gruppen i dess arbete. För att maximera gruppens resultat kärvs rätt
verktyg och tekniker som tar fram gruppens samlade erfarenheter och kunskaper. Om facilitatorn
inte får trovärdighet av gruppen är risken stor att gruppen kommer att misslyckas i sitt arbete.
Beslut. Konsensus och prioritering är de viktigaste när beslut fattas i en workshop. Konsensus skapar
delaktighet och kräver faktaunderlag och kompetens hos deltagarna. Att ta konsekvent beslut kräver
dialog i gruppen vilket inte är lika viktigt i prioriteringsbeslut. Det är viktigt att hela tiden tänka att
det är gruppen som ska lyckas hitta lösningar som alla i gruppen kan ställa sig bakom och att egot
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lämnas hemma. Facilitatorn håller ordning på gruppen och de olika individernas roller, beteenden
och förhållningssätt till gruppen. Om mötet går åt fel håll eller om mötesdeltagarna blir osams krävs
ett snabbt ingripande av facilitatorn som ska förslå alternativa inriktningar för att ta mötet vidare i
rätt riktning (Forsberg, 2012).
Tabell 1 Vad som hjälper och stjälper gruppen att nå önskat resultat (Forsberg, 2012, s.12).

Hjälper+

Stjälper-

Rätt kunskaper och erfarenheter hos deltagarna.

För få eller för många mötesdeltagare.

Tiden används väl.

Facilitatorn saknar fokus.

Tillit till varandra.

Cynism bland mötesdeltagare.

Delaktighet och engagemang.

Negativa beteenden.

Positiv inställning till att finna lösningar.

Dold agenda bland mötesdeltagare.

Strukturerat möte.

Mötets syfte och förväntat resultat saknas.

Givande debatt och dialog.

Osund argumentation.

3.9 Brainstorming
Det finns ingen dålig idé och inget förslag ska värderas innan brainstormingen är avslutad. Det är
grunden i brainstorming och dess syfte (Liker och Meier 2006). I brainstormingen ska idéerna spruta
fram (Forsberg, 2012). Det leder ofta till många bra men även konstiga idéer som sedan antingen
väljs bort eller slås ihop med snarlika idéer (Liker och Meier 2006).
En idé från brainstorming brukar utvärderas med hjälp av fyra enkla frågor där varje fråga står för sig
själv men oftast hänger ihop med de andra.


Har jag befogenhet att implementera?



Är det möjligt att snabbt implementera?



Är lösningen enkel och effektiv?



Är lösningen billig, eller kanske gratis?

Dessa lösningar är kanske inte ett maskininköp då det inte är billigt, enkelt eller går snabbt att
implementera. Oftast leder dem till att förändra ett arbetssätt eller några få investeringar som
exempelvis en fixtur eller nya verktyg. Det är också viktigt att inte ett femkronors problem löses med
en 100 kronors lösning (Liker och Meier, 2006). Förslagen används bland annat till att hitta lösningar
på problem, anledningar till problem eller ta vara på outnyttjade resurser (Forsberg, 2012).
Största anledningen till att brainstorming fallerar är att problemet inte är analyserat samt att
tillvägagångssättet för att nå en lösning inte är tillräckligt bra förklarat för att alla ska förstår hur det
ska gå till (Liker och Meier, 2006).
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Genomförande. Börja med att tydligt beskriva för deltagarna att ha öppet sinne, inte utvärdera olika
förslag utan spinna vidare på olika idéer som kommer fram, respektera alla förslag, ha driv och
försöka tänka nytt under själva brainstormingen. Deltagarna får sedan framföra sina idéer som
antecknas på tavlan där alla kan se förslagen. Även mindre bra idéer kan leda till givande förslag.
Idéerna renskrivs på ett papper vilket slutför skapandefasen. I klargörandefasen används med fördel
släktskapsdiagram för att skapa en bra översiktsbild över de idéer som skapandefasen har gett.
Deltagarna kollar igenom resultatet och prioriterar de förslag som ska arbetas vidare med. Detta
arbetssätt skapar delaktighet, kreativitet och många sammanslagna idéer som ger resultat (Forsberg,
2012).

3.10 Bikupa
Genom att arbeta i små grupper om två högst tre deltagare per bikupa genereras snabbt idéer med
hög kvalité. Fördelen är att deltagarna får ta del av andras argument och alla får komma till tals, inte
bara de som lätt tar över.
Vid genomförande tänker först var och en för sig ut lösningar på problemet och skriver ned ett
förslag per post-it-lapp. Förslagen från deltagarna diskuteras i bikuporna. Därefter rangordnas
förslagen och det bästa förslaget från bikupan läggs överst. Post-it-lapparna läses upp i turordning av
de olika grupperna och sätts upp på en tavla eller på ett större papper. Det är viktigt att inte ta med
för många förslag eller för dåliga förslag som måste arbetas igenom i onödan. Genom att ifrågasätta
förslag kan mindre bra förslag rensas bort. Om någon vill ha med ett förslag extra ska detta förslag
ersätta ett tidigare förslag (Forsberg, 2012).

3.11 Pick chart

Figur 3 Pick chart diagram enligt Petersson m.fl. (2009)
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För att värdera ett förslag görs ett pick chart som är uppdelat i fyra fält enligt figur 3 där Pick står för
Possible, Implement, Challenge, Kill som på svenska betyder Möjligt, Genomför, Utmana, Avfärda. På
Y-axeln är hur stor insats som krävs för att lösa problemet och x-axeln hur stor effekt förslaget skulle
ha (Petersson m.fl. 2009). Enligt Forsberg (2012) och Petersson m.fl. (2009) är fältet högst upp till
vänster förslag som är lätta att genomföra och ger en liten förbättrings Möjlighet. Rutan uppe till
höger är lätt att implementera med stor förbättring och bör Genomföras. I rutan nere till vänster
hamnar förslag som är svåra att genomföra som ger en liten förbättring och bör Avfärdas. Nere till
höger finns förslag som är svåra att genomföra men som ger en stor förbättring och definieras som
Utmana. Med hjälp av detta diagram kan en plan läggas upp för vilka förslag som ska arbetas vidare
med.

3.12 FMEA (Faliure Mode Effect Analysis)
Ett bra sätt att på förhand analysera och identifiera de problem och fel innan de inträffar är att göra
en FMEA. Genom att identifiera och poängsätta olika risker erhålls ett riskprioriteringstal som visar
vad som kräver förbyggande åtgärder. De risker som fått ett tal över ett fördefinierat värde
behandlas. Riskerna rangordnas även med den största risken högst upp som först ska arbetas bort
(Forsberg, 2012). Vilket även skapar en prioritering över de arbeten som måste utföras (Martin,
2007).
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4 Metod
Detta arbete är en fallstudie som undersöker hur stor förbättring av produktiviteten som en
ställtidsreducering kan ge. I detta kapitel presenteras de metoder som valts för att genomföra
fallstudien. Metoderna är både kvalitativa och kvantitativa.

4.1 SMED
SMED är en kvalitativ metod där datainsamling sker vid få tillfällen men rikligt med information
insamlas vid samtliga tillfällen. Datainsamlingen sker genom observation och intervjuer. Denna
metod är framtagen av Shigeo Shingo, metoden SMED är beskriven i boken ”A revolution in
Manufacturing: The SMED System” (1985). Metoden indelas i tre huvudmoment samt ett
förberedande, momenten är överskådlig beskrivna i figur 4 där också de huvudsakliga verktygen för
varje steg visas.

Figur 4 SMED Arbetsmoment

4.1.1 Steg 0. Nulägesanalys
Innan arbetet med att reducera stilleståndstiden vid omställning kan påbörjas måste en analys av
nuläget genomföras. Analysen ligger till grund för att veta hur omställningen utförs, vilka moment
som ingår, vilken tid de tar. Vid dokumentation av nuläget ska det göras i tre huvudsteg:
1. Steg ett är att filma hela omställningsförfarandet med fokus på händer, ögon och
kroppsrörelser hos personer som utför omställningsarbetet.
2. I steg två ska filmen visas för personen som blev videofilmad vid utförd omställning samt
ytterligare involverade personer. Under filmens gång ska operatören berätta vilka moment
som utförs och sedan kan gruppen därefter delge sina tankar och åsikter om de olika
momenten.
3. I steg tre ska filmen i detalj analyseras, varje moment samt tid ska beskrivas. Denna analys
kan utföras med hjälp av filmens tidfunktion eller ett tidtagarur.

4.1.2 Steg 1. Identifiera inre och yttre omställningsmoment
Kartläggning av vilka aktiviteter som är yttre och inre omställning sker med hjälp av tre tekniker.


Skapa en checklista som innehåller samtlig information om vad som krävs för att göra en
omställning. Listan ska innehålla information om antal personer och vilken kompetens som
är nödvändig. Verktyg och komponenter som krävs för omställningen. Rätt förutsättningar
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för att utföra omställningen och kunna återuppta produktionen på kortast möjliga tid,
tillexempel temperatur, tryck och skärdata. De instruktioner som ligger till grund för arbetet
ska finnas på listan.


Checklistan som skapas behandlar vad som krävs för att utföra en omställning men tar inte
hänsyn till om komponenterna är i önskvärt skick. En kontroll av de komponeter som ska
användas vid inre omställning minimerar risken för oväntade händelser under den inre
omställningen. Därför är det viktigt att skapa ett arbetssätt för att kontrollera utrustningen
under den yttre omställningen.



Vid en omställning måste material och verktyg förflyttas för att användas. Denna förflyttning
av material och verktyg ska utföras under den externa omställningen vilket innebär före eller
efter den interna omställningen. Detta skapar ett behov av tillfälliga förvaringsplatser för
material och verktyg i nära anslutning till operationen för att kunna förbereda samt tillfälligt
placera utbytta detaljer i nära anslutning till maskinen under tiden som den inre
omställningen sker.

4.1.3 Steg 2. Konvertera inre till yttre omställningsmoment
Genom konvetering av arbetsmoment där inre aktiviteter blir yttre aktiviteter reduceras
omställningstiden. Det kan göras då alla moment är kartlagda. Konvertering utförs i två steg, först
kartläggs syftet med varje moment som sker under en intern omställning. Därefter används olika
tekniker för att konvertera inre omställningsmoment till yttre omställningsmoment. Användbara
tekniker för att konvertera omställningsmoment är:


Förberedelser. Plocka fram verktyg och material som är nödvändiga innan den inre
omställningen påbörjas. Skapa och se till att rätt förutsättningar och egenskaper finns hos
komponenterna för att utföra omställningen. Egenskaper i form av temperatur, tryck och
komponenter på korrekt position.



Funktionsstandardisering. Analysera om det finns moment vid omställning som kan
standardiseras mellan olika produktvarianter. Eller om det finns delmoment och
komponenter som kan standardiseras. Funktionsstandardiseringen handlar inte om samtliga
moment och verktyg utan att bara standardisera moment som påverkar omställningen.



Fixturer. För att undvika inställning av verktyg och fixturer kan en extra fixtur användas för
att utföra inställning utanför maskinen under tiden som produktionen pågår. Vid inre
omställning skiftas hela fixturen med det justerade verktyget och ingen inställning är
nödvändig.

4.1.4 Steg 3. Förbättra inre och yttre omställningsmoment
I detta steg skall samtliga inre och yttre omställningsmoment förbättras. Förbättring av yttre
omställningsmoment behandlar optimering av lager samt transport av delar och verktyg.
Förbättring av inre omställning. Vid omställning av stora maskiner som kräver arbete från två sidor
kan omställningen planeras för att utföras av två operatörer för att minska transporttiden vid den
inre omställningen. Vid montering av fixturer och verktyg är det viktigt att minimera hanteringen av
bultar och skruvar eftersom denna hantering är tidskrävande. Istället bör snabbfästen användas,
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exempel på detta är päronformade hål, klämmor, vingmuttrar och om förbättring av fästmetod inte
är möjlig att byta är det viktigt att se till skruvar och bultar är av rätt längd för att förhindra onödigt
arbete.
En stor del av inre omställning upptas ofta av justering och provkörning. För att reducera och i vissa
fall eliminera detta arbete finns det verktyg att arbeta med. Numeriska absoluta skalor, centrumlinjer
och standardiserade inställningar är verktyg för att reducera justeringar.

4.2 Tidsstudier
Niebel (2009) beskriver övergripande i boken Niebel’s Methods, Standards, and Work Design vilka
steg som ingår vid en tidsstudie.
1. Notera vilken tid som tidsstudien påbörjas.
2. Utför mätningarna med lämplig mätmetod. Addera samtliga tider för att beräkna total
observerad tid (OT).
3. Prestationsbedömning av montören genom att multiplicera bedömningen (R) i procent med
den observerade tiden, den nya tiden benämns total normaltid (NT), (NT=OT X R/100).
4. Dividera NT med antal observationer och beräkna tillgänglighet genom att multiplicera total
normaltid (ST) med tillgängligheten. Detta skapar en standardtid för momentet vilket speglar
verkligheten på ett rättvist sätt eftersom tidsstudien är genomförd under kort stund där
störningar ej är inkluderade (ST=NT X (1+ tillgänglighet)).
5. Summera arbetselementens standardtider till en total standardtid för att ta reda på
standardtiden per produkt.
Kongsberg Automotive utför tidstudier enligt en egen utarbetad metod (Lean koordinator KA, 2014).
Flera av momenten som nämns i Niebel´s metod utförs ej i denna metod. Bilaga 1 visar
tidsstudieformuläret som KA använder vid tidstudier.
1. Utför mätningar med snapback metod. Definiera noggrant vilket moment som startar
mätningen och vilket som stoppar mätningen.
2. Ingen prestationsbedömning utförs, utan observationen genomförs på minst tre olika
operatörer.
3. Total observerad tid beräknas och divideras med antal observationer för att få fram
standardtiden för momentet.

4.2.1 Snapback metod
Vid mätning genom snapback metod förs den observerade tiden in direkt i dokumentet utan att
omräkning krävs. Tidtagaruret stoppas och läses av vid varje utförd observation varefter det nollställs
innan nästa mätning utförs.
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4.3 Simulering
En metod för att skapa en simuleringsmodell är den tolvstegs metod som Banks (2005) beskriver i
boken Discrete-event system simulation. Detta är en kvantitativ metod där data insamlats och
värderas i simuleringsmodellen. Figur 5 visar Banks tolv steg och hur de står i relation till varandra.
Därefter beskrivs varje steg var för sig.

Figur 5 Banks tolvstegs-metod (Banks 2005)
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Steg 1 Problemformulering
Definiera problemet, vilket eller vilka problem och frågor skall simuleringsmodellen lösa och finna
svar på.
Steg 2 Mål och projektplan
Ange de frågor som projektets mål ska besvara samt skapa en projektplan som redogör för fortsatt
arbete vid olika resultat från simuleringsmodellen.
Steg 3 Modellbyggnation
Sammanfatta viktiga delar av problemet för att på enklaste sätt skapa en approximation av
verkligheten. Gör avgränsningar tillsammans med beställaren och bygg en enkel modell och varefter
funktionen säkerställts kan komplexiteten ökas.
Steg 4 Datainsamling
Insamling av indata till simuleringsmodellen för att kunna validera modellen och utföra experiment.
Steg 5 Översätt modellen
Översätt modellen till ett programmeringsspråk där beräkningar av modellens data kan utföras.
Exempel på program som modellen kan hanteras i är Siemens Plant Simulation.
Steg 6 Verifiering
Klargör att modellen utför det som vi vill att den ska utföra.
Steg 7 Validering
Säkerställa att modellen är en korrekt spegling av verkligheten och är den viktigaste punkten.
Steg 8 Design experiment
Bestäm de olika alternativ som skall testas. Bestäm uppvärmningstid och simuleringstid och antal
simuleringsrepetitioner.
Steg 9 Produktionskörning och analys
Utför produktionskörning och analysera de olika systemkonstruktionerna som testas.
Steg 10 Köra igen
Utför ytterligare experiment om behov finns tillexempel för att noggrant analysera vissa enskilda
variabler.
Steg 11 Dokumentering och rapportering
Dokumentering av simuleringsprogrammet samt genomförandet med resultat.
Steg 12 Implementering
Vid gynnsamt resultat från simuleringsmodellen implementera lösningen i det verkliga systemet.

4.4 FMEA
En FMEA görs i grupp där deltagarna exempelvis är en projektgrupp eller konstruktionsgrupp.
Arbetet utförs genom att fel identifieras och fylls i FMEA mallen. Effekten av felet listas samt möjliga
orsaker som kan orsaka fel. För att få fram riskprioriteringstalet som ska visa på vilka risker som är
alvarligast multipliceras tre faktorer som alla värderas på en skala 1-10. Första är hur stor
sannolikheten är att felet kommer att inträffa där 10 är mycket troligt. Andra faktorn är
konsekvensen om det skulle inträffa där 10 är mycket allvarligt med risk för lagbrott eller
personskada. Tredje faktorn sannolikheten att orsaken hinner upptäckas där 10 är stor risk att felet
inte upptäcks utan når kunden. Förebyggande åtgärder för att förhindra att felet inträffar ska
identifieras för att hitta olika lösningar på problemet (Forsberg, 2012). Enligt Hagberg och Henriksson
(2012) värdesätts de tre faktorerna utefter en mall.
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4.5 Slutsats metod
SMED har valts som metod för att arbeta med ställtidsreducering. Fördelen är att SMED har använts
till att lösa liknande problem tidigare exempelvis i examensarbetet ”Ställtidsreducering i robotlina för
montering av brandsläckare” av Erik Sundin (2010). SMED är också den metod för ställtidsreducering
som i projektmedlemmarnas utbildning tidigare lyfts fram. Nackdelen med metoden är att flera av
verktygen i metoden inte är anpassade för ställtidsreducering vid en monteringsavdelning utan
framtagen för pressar.
Vid utförda tidsstudier har metoden som KA använder för att utföra tidsstudier valts. Fördelen är att
det är en förenklad metod i jämförelse med Niebel´s metod och att montörerna som blir utsatta för
tidsstudien är väl medvetna om hur genomförandet går till. Nackdelen är metoden inte väger in
tillgänglighet. Att genomföra tidsstudier med metoden som KA presenterar leder till att snapback
metoden blir aktuell att använda. Fördelarna är att inga beräkningar behöver utföras efter
genomförd mätning för att beräkna observerad tid.
Vid genomförande av simuleringsprojektet har tolvstegsmetoden som Banks (2005) beskriver
används för att genomföra simuleringsarbetet. Valet gjordes eftersom metoden är väl beprövad vid
tidigare projekt av projektgruppen. Law (2007) beskriver också metoden som Banks (2005)
presenterar som en lämplig metod att använda vid genomförande av ett simuleringsprojekt, vilket
stärker valet av metod.
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5 Nuläge
Genom en kartläggning av nuläget i monteringsavsnitt 1 kunde utgångsläget inför förbättringsarbetet
i projektet bestämmas. I nulägesanalysen införskaffades kunskap om monteringscellen och om hur
arbetssättet ser ut på företaget, vilket är nödvändig för att kunna arbeta fram förbättringsförslag.
Därutöver fastställdes hur genomförandet av en omställning mellan olika produktvarianter ser ut och
vilka förutsättningar som krävs. Tabell 2 visar och förklarar begrepp som är vanliga inom KA och som
kommer benämnas i rapporten.
Tabell 2 Begrepp på Kongsberg Automotive

Monteringsavsnitt 1
Automationen
EOL
Spak/ Spakställ/
Växelspak
Inner Assy
Cable unit
Leverbody
Dummies
Produktionsplanering
Betald tid
Tillgänglig tid
Effektiv tid
Downtime
Kundbehov/takttid

Begrepp på Kongsberg Automotive
Benämning av avdelningen som projektet behandlar
Namn på robotcellen i monteringsavsnittet
End Of Line, sista stationen i monteringsavsnittet, en kontrollstation
för färdig spak
Benämning av halvfärdig/färdig produkt
Innerdelen i växelspaken
Del i inner assy
Del i inner assy
Färdig spak med inbyggda fel. Dessa används för att kalibrera EOL
Vid vilken tidpunkt, ordning och storlek olika varianter ska
produceras.
Den tid som maskinen kan tillverka produkter.
Betald tid minus planerade stopp (rast, möte)
Tillgänglig tid minus stopptid, kvalitetsbekymmer, omställningar
Betald tid minus effektiv tid
Hur ofta en färdig produkt måste tillverkas för att uppnå kundbehov
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5.1 Beskrivning av Monteringsavsnitt 1

Figur 6 Layout över monteringsavsnitt 1

Monteringsavsnitt 1 består i grunden av fyra olika stationsgrupper med totalt 17 stationer. Fem
personer arbetar totalt på de fyra stationsgrupperna och grupp ett arbetar även åt det parallella
monteringsavsnittet. Grupp ett består av station 1-3 där förmontering sker av två montörer där flera
mindre detaljer monteras manuellt för att sedan kunna användas i automationen. Detaljerna är
samma till de olika varianterna och inga omställningar sker. Stationsgruppen behandlas därför inte i
denna rapport.
I station 4-9 arbetar en montör med förmontering av olika detaljer och laddning av material till
automationen. Automationen körs kontinuerligt under skiftets gång då den är monteringsavsnittets
flaskhals. Automationen monterar större delen av spaken. Stationsgrupp tre innefattar station 13EOL där två montörer arbetar med yttre montering och slutkontroll av spaken. EOL är en
automatiserad kontrollstation som kontrollerar den färdiga spaken med hjälp av en robot. Roboten
funktionstestar spaken och kontrollerar hur mycket kraft som behövs för olika rörelser. Blir spaken
godkänd packas den i pall till kund. Montörerna följer spakens flöde från station 13 till paketering av
spaken i färdig pall sker. Den sista stationsgruppen är station 12 som även benämns
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knoppmontering. Denna station ligger inte i flödet för spakmontering och kommer inte att ingå vid
ställtidsreducering.

5.1.1 Stationsförklaring
För att öka förståelsen för monteringscellen presenteras en kort förklaring av vad de olika
stationerna i flödet behandlar och vilket material som hanteras. Stationernas placering visas i figur 6
där S följt av stationsnummer är utmärkt.
Station 4 M-lock monteras och placeras på en bana in i automationen.
Station 5 Förmontering av leverbody där ett hjul fästs in med pinne och sprint. Upphängning i
automationen på ett transportband.
Station 6 Materialmagasin till automationen för cable unit och joint.
Station 7 Inner assy som monterats inne i automationen kommer ut för manuell montering.
Montören monterar releaserod, magnet KPL, arm magnet och spring arm magnet.
Därefter sänds inner assy in till automationen igen.
Station 8 Ytterhus 1 och 2 förmonteras med buching, release track, roller track, slo arm samt
fett. Ställs sedan på en transportbana in i automationen.
Station 9 Clips fylls på i en vibratorbana som förser en robot. Roboten placerar clipsen på spaken
för att hålla ihop de två yttre hushalvorna.
Automationen Delar monteras ihop till en inner assy som går ut till station 7 för manuell
montering. När den kommer in igen monteras den ihop med ett ytterhus samt
mindre delar och går ut som en komponent på utbanan.
Station 12 Förmontering av knoppar till variant B samt paneler till variant B och C.
Station 13 Spak plockas från automationens utbana. PCB kontakt, fysiskt stopp, solenoid spole,
sensor arm och detection pin monteras på spaken.
Station 14 Panel och en knopp monteras på spaken. Panelen och knoppen är antingen
förmonterad i station 12 eller inköpt färdig för montering beroende på variant.
Station 15 En sprint som håller fast det fysiska stoppet i spakhuset monteras samt kabeldragning
från panelen. Är det en spak av variant A dras ingen el i denna station. Även en
metallbit monteras på knoppar av variant B.
Station 16 Kabeldragning för spakar variant A samt kontroll med visionsystem av
kabeldragningen sker för att säkerhetsställa att kabeldragningen är korrekt utförd.
Station 17 End Of Line är en kvalitetskontroll där spaken utsätts för en rad tester. Klarar spaken
testerna plastas spaken och packeteras i pall.
Automationen har buffertar av de material den använder vilket innebär att den kan gå under kortare
raster och möten. Detta förutsätter att automationens magasin är fyllda och utbanan från
automationen till station 13 är tom. Den minsta bufferten är den för elva stycken inner assy (stn7).
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Cykeltiden för automationen är 72 sekunder vilket ger en teoretisk produktion på 792 sekunder om
elva stycken inner assy finns att tillgå. Kompontenter som monteras kommer både från
underleverantörer samt från egen tillverkning på andra avdelningar inom företaget.

5.1.2 Materialflöde
I nära anslutning till monteringen finns allt material till spakarna tillgängligt på hyllor, pallar och i
vagnar som kontinuerligt fylls på. När materialet i stationen är slut fyller montörerna själva på med
nytt material från hyllorna. De tomma lådorna placeras upp och ner på sin hyllplats. Lådorna byts ut
mot en ny full låda av lagerpersonal. Saldot för materialet i lådorna har ingen koppling till de batcher
som körs i monteringen utan beror endast på hur många som ryms i en låda.
Lagersaldot för ingående komponenter uppdateras först när en färdig produkt leveraras till kund inte
när det plockas ut från lagret. För att lagerpersonalen ska kunna hantera komponenter i rätt ordning
används lagerplatsadresser i form av numrerade brickor. De mindre lager som finns ute vid
monteringsavsnitten innehåller en mindre kvantitet av material.

5.1.3 Dummies
Det finns tre olika uppsättningar av dummies, en för varje produktfamilj. De används för att kalibrera
EOL och säkerställa mot kunden att rätt kvalité levereras. Kvalitétsavdelningen har bestämt att
dummieskörning för den varianten som monteras ska genomföras klockan 13:40 dagligen. Detta för
att säkerställa att dummies körs med den bestämda intervallen även vid stora batcher. Dessutom ska
dummies köras i samband med omställning till en ny variant som inte körts under det senaste
dygnet.

5.1.4 Produktvarianter
I monteringscellen produceras 16 olika varianter av spakar. Varianterna är grupperade till tre
kundgrupper; A, B och C (se bilaga 2 Produktvarianter). Inom kundgrupperna är utförandet av den
färdiga produkten liten. Inget av detta material hanteras vid Automationen utan endast i station 13
till station 17.
Mellan de tre kundgrupperna är produktvariationen större. Främst skiljer produkterna gällande
komponenter till inner assy där längden på leverbody utgör den största skillnaden. Dessa
komponenter hanteras i Automationscellen. Utöver dessa komponenter skiljer det på samma
punkter som för varianter inom produktfamiljen samt ytterligare en mängd komponenter. Totalt
antal ingående komponenter till produkten är cirka 35 stycken varav elva av dessa är komponenter
som skiljer mellan de olika produktfamiljerna, detta beskrivs i bilaga 3 ”Ingående komponenter”.
Efter analys av dessa fakta fastställdes att arbete huvudsakligen kommer att behandla omställning
mellan de tre kundgrupperna A, B och C eftersom flest komponenter skiljer dessa varianter åt.

5.1.5 Produktionsplanering
Genom intervjuer med nyckelpersoner inom planering samt deltagande observationer skapades en
uppfattning av hur produktionsplaneringen utförs på KA. I affärssystemet SAP sammanställs
kommande leveranser av färdiga produkter till kund. En planering visar vilken dag leveransen ska ske
till kunden och med vilket antal. Kunderna lägger beställningar baserat på en prognos framåt (6-12
mån) i tiden vilket skapar en bild av hur stora leveranserna kommer att vara. Men denna prognos är
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inte låst utan kan justeras med ett visst antal procent bara dagar innan leverans. Detta gör att
produktionsplaneringen sker i slutmontering med en säkerhetsmarginal mot produktionsplanen.
Lagledaren i slutmonteringen tar del av listan som visar kommande leveranser och ser när i veckan
olika produkter ska levereras. Därefter planerar lagledaren själv in vilka varianter som ska produceras
och i vilken mängd och när för att klara leveranskraven. Planeringen görs med hjälp av kort på en
tavla där ett kort representerar en pall med färdiga produkter. Korten hängs upp för dagens och
morgondagens produktion.
Vid observationer har de framkommit att planeringen med upphängda kort kan ändras med kort
varsel. Lagledare på olika skift har olika uppfattningar om leveransläget och hur bemanningen ser ut i
skiftlaget. Kravet som lagledarna ska nå upp till är att produkterna ska vara färdiga den tid som
kunden har satt som leveransdatum. En stor anledning till att planeringen ändras internt är att
material till den spak som ska produceras saknas. Det gör att planeringen justeras i väntan på
material och under tiden produceras nästa produktvariant i planeringen. För att förhindra
materialbrist kontrollerar materialplaneraren i produktionssystemet att det finns tillräckligt med
material hemma för att producera de spakar som är planerade. Vid eventuella brister ska detta
kommuniceras ut muntligt till lagledaren, vilket har skapat missförstånd som leder till extra
omställningar av monteringsanläggningen.

5.1.6 Buffert
I monteringsavsnittet finns lager (buffertar) där överproducerade spakar står. Det är de spakar som
blivit över när en batch är färdigproducerad och en ny variant ska påbörjas. Vid omställningen är det
svårt för montörerna att veta exakt hur många spakar som ska produceras innan omställningen ska
ske eftersom ingen räknare finns på utrustningen som talar om antal producerade produkter. Detta
leder många gånger till överproduktion av färdiga och halvfärdiga spakar. När sista pallen i serien är
full ställs de spakar som är kvar i produktionslinan av i en hylla bakom monteringsavsnitt 1. Dessa
spakar har kommit olika långt i produktionen och har därför olika komponenter monterade på sig.
När de sedan ska användas måste de hämtas på hyllan och ställas ut i rätt station igen vilket är
mycket tidskrävande.

5.1.7 Rework
De båda parallella monteringsavsnitten har en gemensam station för omarbetning av spakar som inte
klarat testerna i EOL. Omarbetningen görs manuellt i den utsträckningen som det anses lönsamt att
byta ut delar på spaken. Om exempelvis inner assy är defekt anses spaken inte lönsam att laga. Då
plockas den isär och delarna återanvänds. Omarbetningen görs dels för att inte kasta spakar och
material i onödan samt för att kunna fylla en pall med spakar där omställning redan skett och den
defekta spaken saknas.

5.2 Datainsamling
En stor mängd produktionsdata har samlats in och verifierats för att skapa en korrekt bild av nuläget.
Mycket data som redogörs har samlats in från olika källor och sedan jämförts för att verifiera att det
är korrekt.
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5.2.1 Produktionsutfall
Data innehållande antal producerade detaljer har sammanställts från v4-9. Materialet sammanställs
dagligen vid ett morgonmöte och montörerna har ett mål på 864 godkända spakar från
monteringsavsnitt 1 där 95% leveranssäkerhet är godkänt. Denna data inkluderar omkörningar av
produkter i EOL vilket motsvara 5,5% av den totala produktionen. Därför krävs en korrigering av
produktionsutfallet för att vara korrekt. Medeltalet under dessa veckor är 3039 producerade
produkter minus 5,5% omkörningar ger ett produktionsutfall på 2872 per vecka i genomsnitt vilket
visas i tabell 3. Dessa siffror har används för verifiering av simuleringsmodellen samt för att fastställa
hur produktionsutfallet ser ut vid nuläget. Denna siffra är förankrad med personal på KA för att
säkerställa att den är korrekt.
Tabell 3 Produktionsutfall

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
TOTALT:

Vecka 4 Vecka 5 Vecka 6 Vecka 7 Vecka 8 Vecka 9
799
776
691
557
642
695
707
770
653
770
589
829
544
688
765
561
649
662
752
866
712
781
678
716
251
223
253
186
234
56
3233
3323
3074
2855
2792
2958
Medel av total
3039
Omkörning 5,5%
167
Verklig medelproduktion
2872
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5.2.2 Planerad produktionstid
Ingen konkret data gällande tillgänglig produktionstid för monteringsavsnitt 1 har varit möjlig att ta
del av. Istället har egna beräkningar utförts för att beräkna hur stor den tillgängliga produktionstiden
per vecka är samt hur mycket detta ger vecka 7 till vecka 26. Beräkningarna visas i tabell 4 –
Arbetstid
Tabell 4 Arbetstid

Börjar

Förmiddag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

06:00
06:00
06:00
06:00
06:00

Slutar

Arbetstid Rasttid

Mötestid

Tillgänglig tid

14:00
14:00
14:00
14:00
14:00

08:00
08:00
08:00
08:00
08:00

0:35:00
0:35:00
0:35:00
0:35:00
0:35:00

0:05:00
0:05:00
0:20:00
0:05:00
0:05:00

07:20
07:20
07:05
07:20
07:20

Eftermiddag Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

14:00
22:00
14:00
22:00
14:00
22:00
14:00
23:10
Ledigt
Ledigt

08:00
08:00
08:00
09:10

0:35:00
0:35:00
0:35:00
0:45:00

0:05:00
0:05:00
0:20:00
0:05:00

07:20
07:20
07:05
08:20

Natt

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

21:23
06:00
22:00
06:00
22:00
06:00
22:00
06:00
Ledigt
Ledigt

08:37
08:00
08:00
08:00

0:35:00
0:35:00
0:35:00
0:35:00

0:05:00
0:05:00
0:20:00
0:05:00

07:57
07:20
07:05
07:20

Helg

Fredag
Lördag
Söndag

08:00
12:00
12:00

00:35:00
00:55:00
00:55:00

00:20:00
00:05:00
00:05:00

07:05
11:00
11:00

14:00
06:00
06:00

22:00
18:00
18:00

Beräkningar ger att den tillgängliga tiden per vecka vid tre-skift är 96 timmar och 12 minuter.
Beräkningar för tillgänglig tid vecka 7 till vecka 26 ger att produktionen pågår i 19 av dessa 20 veckor
eftersom fem arbetsdagar går bort på grund av helgdagar. Detta ger en tillgänglig produktionstid på
1827 timmar med treskift.

5.2.3 Prognos
En prognos utfärdad för v7 till v26 har legat till grund för att beräkna hur många produkter som ska
produceras i båda monteringsavsnitten under perioden. Prognosen visade en total leverans på
168 278 produkter som skall produceras i det båda monteringsavsnitten under angiven tidsperiod.
Eftersom dessa data inte är uppdelad mellan avsnitten var beräkningar tvungna att utföras för att ta
reda på hur stor andel som produceras i monteringsavsnitt 1. Två beräkningar utfördes för detta.
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Beräkning1:
Utifrån produktionsmålen för produktion per skift i de två monteringscellerna har beräkningar utförts
enligt tabell 5.
Tabell 5 Produktionsandel 1

Mål/skift Andel
Avsnitt 1:
288 0,39
Avsnitt 2:
456 0,61
Totalt:
744
Beräkning2:
Produktionsutfallet under vecka fyra till vecka nio i respektive monteringsavsnitt har analyserats och
gett resultatet enligt tabell 6. Beräkningen är utförd med samma produktionstid för båda
monteringsavsnitten.
Tabell 6 Produktionsandel 2

Avsnitt 1:
Avsnitt 2:
Totalt:

Medel Andel
3039 0,37
5104 0,63
8143

Det två beräkningarna visar ett likvärdigt resultat. Utifrån dessa valdes ett medelvärde vilket är att
38% av totala produktionen utförs i monteringsavsnitt 1. Denna andel motsvarar 63946 färdiga
komponenter under denna 20 veckors period som ska produceras i monteringsavsnitt 1.

5.2.4 Downtime
Insamling av data som beskriver hur stor del av tiden som monteringsavsnitt 1 inte producerar har
genomförts på två olika sätt. Eftersom monteringscellen inte har något felövervakningssytem som
automatiskt loggar tillståndet har egna manuella beräkningar utförts på två olika sätt.
Resultatet från de båda mätningarna redovisas i tabell 7 – downtime.
Tabell 7 Downtime

Metod

Downtime

Störningslogg 15%
Beräkning

40%

Lagledaren skriver störningslogg med stopptid samt felorsak när stopp inträffar. Stopptiden från
denna störningslogg har analyserats från 11 november till 18 december och visar på att det är 15%
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stopptid i cellen. Analysen visar också att inga kortare stopp än två minuter är rapporterade vilket
under observationer av arbetet vid monteringscellen är vanligt förekommande.
Vid jämförelse med antal producerade detaljer samt teoretisk möjlig produktion under tillgänglig tid
gav detta en downtime för cellen på 40%. Nedan visas uträkningar för att beräkna downtime.
Tillgänglig produktionstid
Cykeltid flaskhals
Teoretisk möjlig produktion
Genomsnittligt produktionsutfall
Downtime

96,2h / vecka
72s / detalj
4810 produkter / vecka (96,2*3600 / 72)
2872 produkter / vecka
40% (4810-2872 / 4810)

Den stora skillnaden i resultatet av downtime beräkning tyder på att data inte är korrekt. Efter
förankring av data som användes vid beräkning kan det bestämmas att downtime är 40%.

5.2.5 Beräkning av takttid
Genom att använda insamlad data gällande tillgänglig produktionstid och produktionsprognosen kan
den takttid som är nödvändig för monteringsavsnittet under vecka 7 till vecka 26 beräknas för att
uppnå produktionsmålet.
Takttid = Tillgänglig produktionstid / kundbehov = 1827*3600 / 63946 = 102,9s
Genomsnittlig produktionstakt som råder vid monteringsavsnittet i nuläget beräknas med data från
produktionsutfall under vecka 4-9 samt arbetad tid under perioden. Resultatet visar hur lång tid i
genomsnitt som fortlöper mellan att en färdig produkt lämnar monteringsavsnittet tills nästa färdiga
lämnar monteringen.
Produktionstakt nuläge = Tillgänglig produktionstid / Antal produkter = 96,2*3600 / 2872 = 120,5s

5.2.6 Verifiering av cykeltider
För att konstruera en korrekt simuleringsmodell krävs det att korrekt data matas in i modellen. Viktig
data som används är cykeltider för enskilda stationer i monteringsflödet. På KA fanns tidigare data
från tidsstudier på avsnittet att ta del av. Men för att säkerställa att korrekt data används
genomfördes verifiering genom att utföra tidstudier. För att utföra detta togs del av KAs arbetssätt
gällande tidsstudier därefter genomfördes arbetet med ”snapback” metod. Se bilaga 1 för att ta del
av hur utförandet av tidsstudierna genomfördes. Resultatet av tidstudierna medförde att vissa tider
från tidigare mätningar fick justeras innan de fördes in i simuleringsmodellen.
Cykeltiderna varierar till liten del beroende på vilken produktvariant som tillverkas. Detta har
beaktats vid tillverkning av simuleringsmodellen. Den längsta cykeltiden har automationen vilken är
uppmätt till 72s. Detta medför att vid normal drift utan störningar och med rätt bemanning är den
teoretiskt möjligt lägsta cykeltiden 72s.
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5.3 Omställningsförfarande
Vid variantbyte krävs olika åtgärder för att ställa om till den nya varianten. Kartläggningen hanterar
de tre huvudsakliga omställningsförfarandena som sker mellan produktfamilj A, B och C. För att
kartlägga vilka moment som ingår vid omställning har olika verktyg använts vilket pressenteras i
detta kapitel.

5.3.1 Spagettidiagram
Vid en omställning kartlades montörernas rörelser noga på en enklare A3 layout över
monteringsavsnittet. Sträcken speglar rörelserna vilket gav en bra bild över hur många moment det
var vid en omställning. Tre spagettidiagram har gjorts med lite olika resultat. Det visar att
omställningen inte är standardiserad. Se bilaga 4 för spagettidiagram.

5.3.2 Videodokumentation
En metod för att kartlägga en omställning med många moment är att videofilma omställningen för
att sedan ta ut tider och moment från filmen. Inför videodokumenteringen ordnades tillstånd av
företaget, facket och de medverkande till filmningen. Information om syftet med filmningen
förmedlades till berörd personal och för att det inte skulle bli ett påtvingat moment kunde de
medverkande välja att inte deltaga. Filmningen utfördes med fokus på moment i omställningen och
de tider det tog att utföra dessa. Efter omställningen var klar analyserades filmen tillsammans med
de medverkande montörerna. De fick tillfälle att berätta vad som gick bra respektive dåligt i
omställningen. Det framgick att en feltryckning skett på operatörspanelen vilket förlängde
omställningen med cirka 30 minuter. Det var inget moment som skulle vara med vid omställning men
misstaget var möjligt att göra. Även andra misstag gjordes under omställningen, vilket enligt
montörerna berodde på att ingen instruktion/standard fanns att tillgå. Frågor kring förfarandet kom
upp och utreddes. Exempelvis utreddes vilka moment som måste utföras vid omställning och hur
dessa skulle kunna utföras i framtiden. Vissa moment hade montörerna svårt att förankra varför de
gjorde vilket ytterligare påvisade avsaknaden av standard i arbetet. Efter att de medverkande sagt
sitt studerades filmen noggrant för att lyfta fram alla moment som utförts. Momenten tidsbestämdes
och skrevs i checklistan, bilaga 5.

5.3.3 Materialbyte vid omställning
Omställning sker när montören väljer tomkörning i operatörspanelen. Nästa steg är att fasa ut
materialet och tillse att automationen blir tom. Om materialet inte går jämnt ut plundras cellen av
roboten eller manuellt av montören för att den ska bli tom. Montören byter ut de lådor och pallar
som inte innehåller rätt material. Dessa lådor och pallar är placerade runt om monteringen. Den
gamla lådan ställs upp på hyllan igen utan vetskap om saldot i lådan. Är lådan tom vänds den upp och
ner vilket innebär att materialet är slut och ska fyllas på. Det nya materialet hämtas och placeras ut.

5.3.4 Tid och aktivitetslista
För att fastställa hur omställningen utförs vid nuläget har samtliga moment med tider som utförs vid
en omställning dokumenterats i en tid och aktivitetslista. Dessa listor är skapade efter data som
insamlats från spagettidiagram, videodokumentation samt projektgruppens egna iakttagelser och
observationer. Omställningen har delats in i två olika delar. Del ett är omställning av automationen
vilket innebär att göra omställning av automationscellen samt de stationer som förser automation
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med material, vilka är station fyra till station nio. Del två av omställningen behandlar station 13 till
station 17 (EOL) vilket i huvudsak innebär byte av ingående komponenter samt funktionskontroll av
EOL. Nedan följer en beskrivning av hur omställning sker vilket är en enkel beskrivning av den
information som tid och aktivitetslistorna förmedlar. Bilaga 6 för automationen och bilaga 7 för
station 13-17 visar nuläget i monteringsavsnitt 1.
Automation
När omställning ska ske till ny variant krävs det att montören får information från lagledaren hur
många färdiga pallar med spakar det kvarstår att producera innan omställning till ny variant ska ske.
Montören måste därefter räkna antal produkter framåt i monteringslinjen för att veta när
omställningen ska påbörjas för att korrekt antal produkter ska produceras. Denna uppgift är svår att
göra eftersom det är lätt att utföra felberäkningar, vilket leder till att produkter överproduceras.
Omställningen påbörjas genom tomkörning av inner assy banan i automationen vilket innebär att
spakställ fortsätter att produceras men inga nya inner assy tillverkas. Automationen fortsätter tills
montören skickar in två tomma inner assy paletter vilket är signalen till styrsystemet att en ny variant
skall produceras. När automationen stannat kan plundring av magasin in till cellen utföras. För att
start ska kunna ske krävs att en rad villkor är uppfyllda vilket visas på operatörspanelen. Utöver detta
arbete ska montören på stationen byta det variantspecifika materialet innan den nya
produktvarianten kan börja produceras. När produktionen åter startar måste först elva stycken inner
assy byggas innan det första spakstället placeras på utbanan.
Station 13 till station EOL
Omställningen sker här av två personer. Omställningen påbörjas när den nya produktvarianten står
längst fram på utbanan från automationen. En montör gör materialbyte i station 13 och 14 samt
fixtur och programbyte i station 14. Under denna tid monterar montör två de kvarvarande
spakställen i station 16 och EOL för att slutföra batchen. Därefter genomförs dummieskörning av
montör två för att säkerställa funktionen i EOL som är kontrollstationen. Under tiden påbörjar
montör ett montering av ny produktvariant för att fylla upp fram till EOL.

5.3.5 Data omställningstid
Efter genomfört arbete med att kartlägga nuläget vid omställning i monteringsavsnitt 1 mellan de tre
huvudprodukterna, kan det med hjälp av insamlade data fastställas att stor spridning råder mellan de
olika mätningarna som utförts vid omställningarna enligt tabell 8.
Ställtiden för enbart automation varierar mellan 16 minuter och 78 minuter, vilket innebär tiden från
sista produkt på utbana till första produkt av nya varianten står på utbanan. Denna variation kan inte
knytas till en specifik produktvariant utan uppkommer på grund av oförutsedda händelser vid
omställning. Vid en omställning utan oförutsedda händelser genomförs det på 16 minuter vilket
också tid och aktivitetslistan visar (bilaga 6 och 7). För efterkommande stationer är mätningarna
koncentrerade till station 17 (EOL) där ställtiden har liten spridning runt 22 minuter från att sista
produkten placeras i färdig pall till dess att första produkten av ny variant placeras i pallen.
Den totala tiden för att utföra en omställning i monteringsavsnitt 1 från första arbetsmomentet för
omställning till sista arbetsmomentet varierar från 59 minuter till 127 minuter. För att utreda hur en
omställning påverkar kapaciteten mer än den konkreta stopptiden som uppstår utfördes mätningar
för att ta reda på hur produktiviteten påverkas före och efter en omställning. Mätningen utfördes på
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hur ofta en färdig produkt placerades i färdigpallen. Resultatet visar att produktionstakten under
denna period är 87s när borträkning av omställningstid är utförd samt icke ställtidsrelaterade stopp
har skett. När produktionen pågår utan störningar uppgår cykeltiden till 72s. Vid denna studie som
utfördes under en begränsad tid före och efter omställningen har stilleståndsaktiviteter som inte
orsakats av omställningen räknats bort. Det leder till att när produktionstakten åter når cykeltiden på
72 sekunder har en normal produktivitet åter uppnåtts. Exempel på aktiviteter som sänker
produktiviteten på grund av omställning är räkning av detaljer innan omställning samt hantering av
material och kompontenter efter omställningen.
Tabell 8 Omställningstid

Automation

1. A -> C
00.16.11

2. A -> B
01:18:49

3. C -> A
00:35:45

MEDEL
00:27:17

EOL

00.22.25

0:20:55

0:23:40

00:22:18

Totalt

02.06.56

00:59:00

01:56:24

01:27:42

Den omställningstid som påverkar produktionen är tiden som det inte placeras någon produkt i
pallen samt den lägre produktivitet som uppstår vid omställning. Detta ger 22 minuter stopptid i EOL
samt ytterligare 16 minuter som läggs på ställtiden eftersom en lägre produktivitet uppstår i
samband med detta. Därför beräknas den totala ställtiden till 38 minuter. Omställning sker en till två
gånger per produktionsdygn, därför har beräkningar utförts på att omställning sker 1,5 gånger per
dygn. Denna data är insamlad genom intervjuer med lagledare och deltagande observationer. Detta
ger en total omställningstid på 19 minuter per skift vilket motsvarar 247 minuter per
produktionsvecka.
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5.4 Simuleringsmodell Nuläge

Figur 7 Simuleringsmodell över monteringsavsnitt 1

Modellen är byggd enligt Banks 12 stegs princip.
Modellen ska påvisa hur kapaciteten i monteringsavsnitt 1 ökar med hjälp av reducerad
omställningstid. Alltså hur många fler produkter som kan levereras ut ur avsnittet under en veckas
produktion för att sedan brytas ner till antal per skift. Under byggnationen av modellen var fokus på
att få en modell som var visuellt tydlig och speglar verkligheten.
Simuleringsmodellen innerhåller data som har samlats in under hela nulägesfasen av arbetet. Data
dels framtagna från de rapporter som lagledarna skriver varje skift angående produktionsutfall och
störningar i arbetet samt från underlag för KA:s stationstider och automationstid. Tiden för
arbetsmomenten är verifierad med tidtagning och omställningstiderna är framtagna genom att två
olika ställ har videofilmats och dokumenterats. Tider och moment togs ur det filmade materialet och
verifierades vid en senare omställning. Det framkom under de tillfällen som omställningsförfarandet
undersöktes att montörerna utförde arbetsuppgifterna på olika sätt och på olika lång tid. Ett
medelvärde av omställningen användes då för att få en realistisk bild i modellen.
Det som inte framgår är anledningen till produktionsbortfall som inte är omställningsrelaterat. Det
har medfört att simuleringsmodellen visar utnyttjandegrad, blockering, väntan och trasig, där trasig
innehåller all störning i automationen. Utnyttjandegraden av automationen är satt efter de värden
som räknats fram utifrån antal lagerlagda produkter från monteringsavsnitt 1. Blockering och väntan
är när det antingen är fullt efter eller tomt före en station.
Kapaciteten i simuleringsmodellen har validerats genom en serie experiment över en given tid.
Simuleringstiden var 100 dagar med 10 repetitioner. Data har jämförts med det verkliga utfallet och
avikelsen är inte större än dygnsavikelsen i den riktiga produktionen.
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Experiment utfördes för att mäta kapaciteten. Det gjordes på antal producerade detaljer och stämde
överens med vad monteringsavsnitt 1 producerar.

5.4.1 Steady state
För att bestämma när simuleringsmodellen har uppnått ett stabilt läge och modellen kan användas
för att få trovärdiga resultat har en analys utförts. Mätningen är utförd genom att studera antal
producerade enheter per tidsenhet och när denna parameter blir stabil kan experimenten utföras.
Parametrarna som analysen är utförd med är beskrivna i tabell 9 visar att stabilt läge är uppnått efter
180 minuter.
Tabell 9 Steady State Nuläge

Loginterval
Simuleringstid
Simuleringsreplikationer
Resultat Steady State

1min
10h
10st
180 min

5.5 Sammanställning Nuläge
Detta kapitel fastställer hur nuläget ser ut i monteringsavsnitt 1 vid en omställning mellan de olika
produktvarianterna. Nuläget beskriver omställningsförfarandet vilket skapar förståelse för hur
arbetet utförs. Men för att skapa en korrekt bild av hur omställningen påverkar produktionen har
mycket fakta runt monteringscellen samlats in som inte direkt är knuten till omställningsmomentet.
Samtlig data som insamlats har kritiskt granskats och verifierats för att säkerställa dess giltighet.
Under arbetet med verifiering av data har många problem uppstått eftersom korrekt data har varit
svårt att få tag i. Men genom jämförelser och egna beräkningar har samtlig data kunna verifierats.
Med insamlad data kunde dagens kapacitet i monteringscellen samt kundbehovet under det
kommande halvåret bestämmas. Detta resultat visar på hur stor förbättring som krävs för att nå
produktionsmålet.
Omställningstiden som presenteras är den totala förlusten av produktionstid som sker vid en
omställning, men eftersom omställningen sker löpande är inte mantiden för omställningsmomenten
lika med förlusten av produktionstid. Tiden vid omställning varierar stort mellan olika de
omställningstillfällena som kartlagts då momenten utförs på olika sätt samt att oväntade problem
ofta uppkommer vid omställning. Det kan vara att automationen inte fungerar eller att material
saknas för att tillverka den produkt som omställning nyligen skett till. I tabell 10 redogörs för de
viktigaste parametrar som nuläget har genererat.
Tabell 10 Sammanfattning data nuläge

Dagens kapacitet
Kundbehov
Nödvändig effektivisering
Omställningstid
Omställningstid per producerad detalj
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Sifforna i tabell 10 har sedan beräknats för att motsvara en veckas arbetstid för att visa på hur stor
del av betald arbetstid som är effektiv tid och produktion pågår. Resultatet pressenteras i figur 8 där
blocket störningar innefattar samtlig stopptid bortsett ifrån ställtiden som är blå. Kvalitetsförlusten
som benämns ”Q” i figur 8 kommer inte att påverka effektiv tid ur ett ställtidsperspektiv. Detta
eftersom kvalitetsproblemen är i station EOL som inte är flaskhals vilket medför att det inte kommer
att påverka den effektiva tiden.

Figur 8 TAK Nuläge

5.6 Slutsats Nuläge
Nuläget visar att arbetet inte utförs standardiserat vilket leder till stora variationer i produktionen.
Med hjälp av data som samlats in kan slutsatsen från dagens produktionstakt om hur stor andel som
är omställningstid fastställas. Inte ens en eliminering av omställningstiden skulle räcka för att uppnå
nödvändig kundbehovet. Detta skapar ett läge som gör att projektets mål inte är möjliga att uppnå
vilket kräver en ny inriktning på arbetet. En ny inriktning har därför arbetats fram tillsammans med
handledare som är att beräkna om förbättringsförslagen påverkar produktionstakten vid normal
drift. Dessutom kommer inriktningen vara att implementera kommande förbättringsförslag istället
för att ta fram dyra lösningar på att ytterligare sänka ställtiden.
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6 Ställtidsreducering
I detta kapitel presenteras hur förbättringar av omställningsförfarandet arbetats fram samt vilka
resultat detta förväntas ge. Monterinsavsnitt 1 är vid omställningen uppdelad i två delar vilket det
arbetats efter genom hela projektet. Automationen med station 4 till 9 är en del och station 13 till
EOL är en del (se figur 9).

Figur 9 Avgränsning monteringsavsnitt

6.1 Steg 1 Dela i inre och yttre
Checklistor med all information gällande aktiviteter vid omställningen upprättades under nuläget för
att fastställa vilka moment som genomfördes. Två listor upprättades en för respektive grupp.
Listorna upprättades genom flertalet observationer och två videodokumenteringar. Checklistans data
analyserades och överfördes sedan till en aktivitetslista. Momenten på aktivitetslistan delades in i
inre och yttre ställ. Aktiviter som utfördes då inga spakar levererades ut är satt som inre ställ.
Resterande aktiviteter tillhör yttre ställ. De fel som uppstått vid vissa ställ har valts att ses som en
avvikelse och därför inte tagits med i aktivitetslistan, exempelvis materialbrist. Ett utdrag av
checklistan finns i bilaga 5 och aktivitetslistan i bilaga 6 och bilaga 7.
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6.1.1 7+1 Slöserier
Vid analys av omställning kunde ett stort antal slöserier identifiera. Dessa är viktiga att arbeta bort
för att kunna reducera ställtiden. Slöserier dokumenteras nedan för att ligga till grund vid fortsatt
arbete med förbättringsförslagen.


Räknar material flera gånger vid omställning



Kollar i operatörspanelen att samtliga steg är utförda innan nästa steg kan utföras. Detta
istället för att arbeta standardiserat.



Bär fram för mycket material vilket leder till flertalet materialförflyttningar.



Hämtar dummiesvagnen långt bort.



Överproducerar genom att producera fler produkter än vad kunden vill ha den dagen.



Producerar fel variant, har missat att ställa om därför produceras en extra pall.



Går långt för att hämta material samt många personer som hanterar materialet innan de
monteras.



Väntar på att automationen ska bygga inner assy.



Hämtar fel material. Lagledaren får ibland prioritera materialhantering när de finns viktigare
saker att göra.



Använder sig av defekt material.
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6.2 Steg 2 Gör om inre till yttre
Inre omställning innefattar idag materialhantering och moment som inte är nödvändiga att utföra vid
omställning, tillexempel fylla på övrigt material som inte ska bytas vid omställning. Utifrån
aktivitetslistan som skapades i steg ett flyttades de moment som var möjliga från inre ställ till yttre.
De moment som enklast flyttas ut är exempelvis materialhantering och att ta del av information om
stället i tid. Detta resulterade i en ny aktivitetslista där de inre aktiviteterna flyttats ut och till yttre
ställ. Denna procedur gjordes för båda delarna, de uppdaterade aktivitetslitsorna för automation
samt station 13 till EOL finns att ta del av i bilaga 8 och bilaga 9.
Viktiga punkter som flyttats ut är:





Materialhantering
Plundring
Montering
Hämta Dummies

6.3 Steg 3 Förbättra inre och yttre
I detta steg är både inre och yttre omställningsmoment objekt för förbättring. Förbättringar har
arbetats fram både tillsammans med personal på KA samt på egen hand i projektgruppen med olika
verktyg. I figur 10 presenteras hur omställningstiden reducerats efter arbetets genomförande.

Figur 10 Genomförande Steg 3

Tillsammans med personal på KA genomfördes en workshop där identifierade problem
presenterades och ett arbete genomfördes för att ta fram förbättringsförslag för att lösa problemen.
Workshopen resulterade i två grupper av förbättringsförslag som har dokumenterats i rapporten. Det
två grupperna är förbättringsförslag med stor effekt och liten kostnad samt förbättringsförslag med
stor effekt och med stor kostnad. Därutöver fastställdes att ett standardiserat arbetsätt är
nödvändigt att införa. Förbättringsförslagen med liten insats och stor effekt valdes ut för vidare
arbete. Teoretiska beräkningar på vinsten i arbetstid utfördes för varje förbättringsförslag. Den totala
ställtidsreduceringen förväntades bli i den storlek som ställtiden reducerats med i
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flakshalsoperationen (EOL) samt eliminering av produktivitetsförlust. Detta skulle motsvara en
ställtid på 20 minuter och 17 sekunder. Samtliga teoretiska förbättringar implementerades sedan i
simuleringsmodellen som efter experiment och beräkningar visade på en omställningstid på 5,5
minuter.
För att verifiera omställningstiden på 5,5 minuter utfördes senare i projektet en pilotomställning med
fyra av de fem förbättringsförslagen tillfälligt implementerade. Resultatet visade på en
omställningstid på 3,7 minuter under förutsättning att minst 54 spakar tillverkas i följd efter
omställningen.

6.3.1 Workshop på Kongsberg Automotive
För att kartlägga problem samt huvudsakligen för att identifiera lösningar till de problem som
uppstår i samband med omställning i monteringsavsnitt 1 genomfördes en workshop tillsammans
med personal på KA. En kallelse gick ut till sju personer på KA som var utvalda för att tillföra den
kompetens som var önskad för att få ut bästa möjliga resultat av workshopen. Genom analyser i
projektgruppen efter tidigare insamlad data valdes de fem största problemen vid omställning ut.
Dessa problem presenterades i en kallelse som skickades sju dagar innan tilltänkt mötestid till
samtliga kallade. Mötesdeltagaran ombads i kallelsen att ägna en kort stund att till att fundera på
möjliga lösningar till problemet innan workshopen för att skapa större förutsättningar till att få fram
bra resultat under mötet.
Tabell 11 Kallade till Workshop

1
2
3
4
5
6
7

Kallade
Lean Koordinator
Lean Champion
Montör
Lagledare
Underhållsrepresentant
Produktionstekniker
Produktionsplanerare

Närvarande
X
X
X
X
X

Genomförande
Vid workshopen medverkade fem personer plus facilitator och sekreterare enligt tabell 11. Först
informerades vad målet med workshopen var och därefter hur arbetet under workshopen skulle gå
till. Det fem problemen som projektgruppen valt som de viktigaste problemen att finna lösningar till
presenterades. Därefter genonfördes workshopen enligt upplägget nedan där varje problem
behandlades enligt upplägget.
Upplägg under workshop:
1.
2.
3.
4.

Detaljerad presentation av problemet.
Tänk själv och skriv ner dina idéer på post-it lappar (en lapp/idé).
Diskutera idéer i bikupa 2-3 personer och rangordna förslagen.
Facilitatorn plockar förbättringsförslagen från varje grupp och börjar med det högst
rangordanade. Presenterar förslagen för samtliga och placerar i pick chart.
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5. Diskutera i storgrupp vilka ytterligare lösningar på problemet som finns.
6. Slutför pick chart.

Problem
De fem utvalda problemen som behandlades under workshopen.
1. Bygga nya inner assy.
Vid omställning av automation måste elva stycken inner assy byggas innan första kompletta
produkten hamnar på utbanan. För att kunna utföra en effektivare omställning bör denna tid
minskas. Utgångspunkten är att automationen tidigare har gått bra och inte lagt ut några
halvfärdiga komponenter på grund av monteringsfel. Detta medför att inga färdigbyggda
inner assy finns att ställa på banan vid omställning.
2. Informationsflöde
Vid omställning måste information om när omställningen ska påbörjas och vilken ny variant
som ska tillverkas framföras. Hur ska information förmedlas för att på ett säkert och enkelt
sätt nå montörerna?
3. Plundring
När omställning sker måste plundring av magasin till automation göras. Vad kan göras för att
underlätta eller eliminera detta moment?
4. Materialhantering
Byte av materiallådor vid omställning sker på olika sätt och vid olika tidpunkter. Hur kan
materialhantering gå till i framtiden?
5. Dummies
Vid omställning måste dummies köras i station EOL. Hur kan detta moment genomföras på
bästa sätt för att minska stopptiden?
Resultat
Workshopen resulterade i fem stycken pick charts med ett flertal viktade lösningar till de fem
problem som presenterades. Resultatet bekräftade somliga av de idéer projektgruppen själva haft
som lösningsförslag innan workshopen men också att vissa saknade relevans att införa. Utöver
lösningar till de fem problemen resulterade workshopen i att ett standardiserat arbetsätt är
nödvändigt och viktigt att införa för att kunna förbättra omställningsförfarandet. Ett standardiserat
arbetsätt är också grundläggande för att kunna genomföra de förbättringar som framkom på
workshopen.

6.3.2 Standardisera arbetssättet vid omställning
Den mest återkommande lösningen för samtliga problem är bristen på ett standardiserat arbetsätt.
En instruktion som beskriver omställning skapas vilket kommer att ligga till grund för ett
standardiserat arbetssätt. Instruktionen skapas efter de lösningsförslag som har arbetats fram under
workshopen. Instruktionen kommer också att eliminera mycket av de slöserier som har uppdagats
vid analys av omställning.
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Även utan att genomföra några förbättringar förväntas ett standardiserat arbetsätt resultera i stora
förbättringar genom att rätt arbetsmoment genomförs vid rätt tidpunkt och i rätt ordning. Samtidigt
kommer moment som inte är nödvändiga att utföra i samband med omställning att reduceras.

6.3.3 Förbättringsförslag –Stor effekt och liten kostnad.
Utifrån workshopen har de lösningsförslag som värderades att ge stor effekt men med liten insats
samlats ihop och analyserats. Utifrån dessa har även vissa nya lösningsförslag uppkommit.
Lösningsförslagens fördelar, nackdelar och effekt presenteras i detta kapitel. Samt vad som krävs för
att implementera lösningen och vilken effekt som förväntas av åtgärden.


Sekvensplanering (Informationsflöde)
Genom sekvensplanering beskrivs vad som ska produceras, när det ska produceras och i
vilken kvantitet de ska produceras. Denna information presenteras i en körplanen till
monteringen. Planering av körplan genomförs utifrån kundbehovet och genom att matcha
tänkt körplan mot lagersaldo för de komponenter som ingår i tillverkningen. Genom detta
säkerställs att produktion är möjlig.
+ Ingen överproduktion av färdiga detaljer.
+ Inga oklarhet vad som ska produceras.
+ Tar bort moment i arbetet.
+ Ingen risk att en leverans missas på grund av fel produkt produceras.
+ Lagledaren slipper ta obekväma beslut.
+ Säkerställer materilatillgång innan omställning.
- Ansvaret för planeringen ligger på en person vilket kan bli ett problem vid frånvaro.
Implementering:
Kräver instruktioner och en mall för planeraren om hur arbetet ska gå till, samt förändra
arbetsätet för lagledare.
Beräknad effekt vid omställning: 20s
Inget arbetsmoment kommer direkt att elimineras från montören vid omställning med denna
åtgärd, däremot kommer lagledaren friläggas från uppgifter. Genom att montören är
medveten om när omställning ska utföras och till vilken variant kan förberedelser vidtas.
Dessutom reducerar det risken att problem och missförstånd uppstår. Den viktigaste
anledningen till denna förbättring är att den ligger till grund för flera andra viktiga
förbättringar.



Räknare (Plundring)
För att veta hur stor batchen är skall en räknare i operatörspanelen implementeras som visar
hur stor batchen är och hur många som har tillverkats i automationen. När räknaren uppnår
ett förutbestämt antal producerade detaljer skall automationen stanna för omställning. Även
mekanisk räknare på-, ytterhus- och leverbody-magasin som nollställs vid ny variant för att
veta antal produkter påfyllda i magasinet skall installeras.
+ Ingen plundring.
+ Montörer slipper räkna antal produkter framåt i linjen.
+ Visualiserar hur produktionsläget ser ut.
+ Minska risken för överproduktion.
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+ Ingen oklarhet över när omställning ska ske.
- Risk att för få produkter produceras för att fylla batchen om kvalitetsbekymmer uppstår.
Implementering
Räknare måste monteras på de magasin i automationen som har olika varianter. Kräver även
programändring i automation för att skapa en funktion där antal detaljer som ska produceras
kan matas in och som därefter räknar ner allt eftersom färdiga detaljer placeras på utbanan.
När räknaren når noll ska en fråga om omställning ske.
Beräknad effekt vid omställning: 198s
Arbetsmoment med att räkna antal detaljer samt plundring av magasin kommer att
elimineras.


Bufferthylla (inner assy)
Sluta inte att bygga inner assy vid omställning. Detta innebär att ingen tid behövs till att
enbart bygga inner assy vid uppstart av ny variant. Istället ska inner assy plockas av vid
omställning innan manuellmonteringen sker i station 8 och bytas ut mot den nya varianten
av inner assy.
+ Beräknat att spara 11 minuter då automation inte behöver bygga enbart inner assy vid
omställning.
- Extra arbetsmoment för montören. Förlytta produkter.
- Platsbrist för hylla med färdiga inner assy.
Implementering
En programändring måste utföras som gör att automationen stannar när den producerat rätt
antal produkter. Funktionen att producera färdiga ytterhus utan att bygga inner assy ska ej
användas. Åtgärden kräver även en byggnation av ett hyllsystem i anslutning till inne assy
banan med plats för två olika varianter om elva stycken inner assy. Detta då den tredje
varianten redan är i linjen och bara byts ut mot den nya varianten.
Beräknad effekt vid omställning: 900s+80s+4s – 240s = 742s
Den totala tiden för automationen att bygga elva stycken inner assy kommer att elimineras,
men det tillkommer en hanteringstid på fyra minuter för att lyfta av den gamla varianten och
lyfta på den nya.



Bygga inner assy under rast (Inner assy)
Bygga inner assy under rast genom att plocka av detaljer från banan innan rast för att
automationen ska kunna bygga extra inner assy att använda vid omställning.
+ Minskar tiden vid omställning med 11 minuter.
- Extra moment med materialhantering vid avlyftning av komponenter.
- Krävs planering innan rast för att genomföra rast byggnation.
- Minskad produktivitet eftersom inga färdiga spakställ kommer ut från produktion när
endast inner assy byggs under rast.
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Implementering
Programmering som möjliggör att bygga enbart inner assy när paletterna är tomma.
Beräknad effekt vid omställning: 900-240s=760s
Förtjänsten är stor vi omställning men för att bygga inner assy måste detta ske på bekostnad
av produktion av komplett produkt vilket gör att den totala förtjänsten uteblir.


Färgade materiallådor (materialhantering)
Färgade materiallådor för att skilja på olika varianttyper och underlätta materialbyte vid
omställning.
+ Visuellt visa vilken variant materialet tillhör
+ Säkerställa att rätt material byts
Implementering
Lådor i tre olika färger måste införskaffas och en färg måste kopplas till varje produktvariant.
De befintliga lådorna byts sedan ut mot de nya färgkodade lådorna.
Beräknad effekt vid omställning: 10s+ 5s=15s
Förtjänsten ligger främst i att säkerställa att rätt material finns på plats. Men den direkta
tidsvinsten skapas när momentet att leta efter rätt material elimineras.



Förflyttning av dummies
Placera dummies i anslutning till EOL vid monteringsavsnitt 1. Dummies för produktvariant B
och C är placerade en bit ifrån EOL:n men det är endast i detta montersavsnitt som dessa två
produktvarianter produceras. För att minimera slöseri i form av förflyttning bör dessa
placeras i nära anslutning till EOL för monteringsavsnitt 1.
+ Minskad förflyttning av dummies.
- Platsbrist vid EOL
Implementering
Ett hyllsystem eller annan förvaring måste byggas vid EOL med plats för dummies till
produktvariant B och C. Dummies för produktvariant A används även i monteringsavsnitt 2
och bör därför placeras på en strategisk plats mellan monteringsavsnitten.
Effekt: 103s
Ingen effekt med att flytta vagnen närmare för att spara omställningstid eftersom montör ett
har väntetid vid omställning. Men om en förflyttning av vagnen genomförs sparas 103s
mantid vilket kan vara aktuellt för att minska den totala cykeltiden för att spara tid vid
dummieskörning som sker utanför omställning.

6.3.4 Förbättringsförslag - Stor effekt och stor kostnad
Från workshopen framkom också ett flertal lösningsförslag som på pick charten placerades som stor
effekt men med stor insats/kostnad. Dessa förbättringar presenteras i rapporten men har inte haft
prioritet eftersom inriktningen är att presentera förbättringar som kan införas utan en stor
investering.
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Produktionstavla
Monitor med information om produktionsläget för monteringsavsnitt 1. Ska förmedla
informationen från körplanen gällande antal planerade detaljer, godkända och läget just nu.
Storlek på batch samt nästkommande variant ska också vara information som bör visas på
skärmen.
+ Visuell styrning som visar vad som ska göras.
+ Alla får samma information.
+ Minimera risken för överproduktion och felproduktion.
+ Omställingen kan förberedas.
+ Taktat flöde vilket skapar ett ”lugn” för montörer då vetskap om produktionsläget finns.
+ Tar bort ett arbetsmoment, hantering av produktionskort.
Implementering
Kräver att sekvensplanering är implementerat. Inköp av skärm samt tillhörande
programmering för önskad funktion.



Tillgång till allt material
Skapa förutsättningar för automationen att bygga samtliga varianter utan att ställa om, det
vill säga att allt material ska finnas tillgängligt i automationen för samtliga varianter konstant.
+ Nästintill eliminerar omställningsförfarandet i automationen.
+ Bara att fylla på material, ingen plundring.
- Kräver stora åtgärder för implementering.
- Kräver mycket utrymme.
Implementering
Kräver en ombyggnad av automationen för att ge plats till allt material, samt
omprogrammering av robotar och styrsystem.



Räknare dummies
Lägg till i EOL PC:n ett meddelande som talar om ifall dummies måste köras för den nya
varianten som det ställs om till. EOL:n kontrollerar samtliga dummieskörningar när de ska
utföras.
+ Missar aldrig att utföra momentet. Säkerhet mot kund.
+ Minimerar risken att köra dummies i onödan.
Implementering
Programmering av önskad funktion införs.



Kittad vagn
Kittad vagn som motsavara materialet vilket går åt till att producera rätt antal produkter i en
batch. Materialet kommer in i exakt rätt antal vilket gör att inget material måste lyftas bort
vid omställning.
+ Eliminerar överproduktion
+ Minimerar tillbakaförflyttning av material
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+ Eliminerar plundring
- Kräver mycket arbete och tid för att implementera ett helt nytt arbetssätt även för
personal på lagret.
Implementering
Vagnar och lådor som är färgkodade till kund måste införskaffas. Vagnar med material som
är variantspecifikt packas i rätt mängd och levereras till monteringen. I gengäld tas
hyllsystemen och pallar med material som idag är placerat runt monteringen bort vilket
kommer ge mer utrymme och mindre förflyttning samt hantering av material.

6.3.5 Slutgiltigt förbättringsförslag
Tillsammans med konvertering av inre till yttre moment i SMED steg 2 samt värderade
lösningsförslag från workshopen kunde ett slutgiltigt förbättringsförslag fortsättas att arbeta med.
Förslaget kräver liten insats att genomföra men ger största möjliga effekt. Extra undersökningar
genomfördes över vad som skulle krävas för att implementera förbättringarna, detta för att
säkerställa vilken insats som var nödvändig. Dessutom uppskattades vilken arbetstid som skulle
sparas med hjälp av förbättringarna genom att utgå ifrån nulägesdata. Detta sammantaget gjorde att
fem stycken åtgärder valdes ut att ingå i det slutgiltiga förbättringsförslaget.
Tabell 12 Slutgiltigt förbättringsförslag

Åtgärder
Sekvensplanering
Färgade lådor
Förflyttning av dummies
Bufferthylla inner assy
Räknare

Effekt tid
20
15
103
742
198

Implementera Pilot test
J
J
N
J
N
N
N
J
N
J

Flera av dessa åtgärder går att implementera stegvis. För att införa åtgärderna krävs det att KA har
en central roll i implementeringsarbetet vilket gör KA till beslutsfattare om vad som ska
implementeras. I tabell 12 presenterars hur KA valde att gå vidare med åtgärderna under den tid som
projektet pågår. Valet gjordes att implementera sekvensplanering under tiden som projektet pågår
men med stor sannolikhet arbeta vidare med övriga åtgärder efter avslutat projekt. Att genomföra
en pilotomställning med samtliga förbättringsförslag tillfälligt implementerade skulle
förbättringsförslagen som presenterats kunna verifieras. Detta presenterades för KA och de gjorde
ett val av vilka förbättringsförslag som skulle ingå vid genomförandet av pilotomställningen se tabell
12.
Förbättringsförslaget visar en total reducering av arbetstiden med 17 minuter och 58 sekunder under
en omställning. Men eftersom omställningen sker oberoende i två delar förväntas endast den delen
som har störst inre omställningstid att påverka den totala ställtiden. I detta fall är det station 17
(EOL) där arbetstiden endast reduceras med 1 minut och 43 sekunder.

6.3.6 Omställningsinstruktion
Utefter de förbättringsförslag som slutligen presenterades gjordes en enklare omställningsinstruktion
för att ligga till grund för ett standardiserat arbetsförfarande i monteringsavsnitt 1 vid omställningar.
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Instruktionen beskriver vilka moment som ska utföras för att på ett effektivt och kvalitativt sätt ställa
om till en ny produktvariant. Detta resulterade i två instruktioner, en för automationen och
förmontering samt en för station 13-EOL. Mallen som användes för att skapa instruktionerna
kommer ifrån KA och heter ”Standard Work Combination Table” och är samma dokument som
aktivitetslistorna i SMED steg ett till tre skapats i. Omställningsinstruktionerna kommer korta
ställtiden och säkra att det går att producera direkt när omställningen är utför vilket medför att en
reducering med 16 minuter av ställtiden kommer att genomföras. Tillsammans med
förbättringsförslagen ger detta en ställtid på 20 minuter och 17 sekunder per omställning.
Effekter av omställningsinstruktioner
+ Kortar ställtiden.
+ Säkerställer kvalitén på omställningen.
+ Förbättrar arbetsförfarandet för montören.
+ Minimerar risken för felarbete.
+ Ingen upprampningstid.

6.3.7 Påverkan vid normal drift
Genom att införa de förbättringar som presenteras i slutgiltigt förbättringsförslag kommer
förbättringarna även att påverka cykeltiden vid normal drift. Tidsvinsten från förbättringarna för
omställningsförfarandet är uppskattad till 1,06s per detalj och presenteras i tabell 13.
Tabell 13 Påverkan normal drift

Åtgärder
Sekvensplanering + Räknare
Färgade lådor
Förflyttning av dummies
Bufferthylla inner assy

Förtjänst
377s / dygn
0,337s/detalj
103s / dygn
0
Total förbättring
cykeltid

Cykeltidsreducering
0,57s
0,34s
0,15s

1,06s

6.4 Simuleringsmodell förbättrad
I simuleringsmodellen är de förbättringsförslag som föreslagits till KA implementerade. Med
utgångspunkt från nulägesmodellen ändrades de värden som var kopplade till förbättringsförslagen
och de teoretiska tiderna användes i modellen. Experimenten som utfördes på den nya modellen
visade tydligt en förhöjd kapacitet. De värden som ändrats i och med förbättringsförslagen är
omställningstiderna för de olika stationerna. För att kontrollera produktivitetsförlusten vid upp och
nedrampning adderades dessa 16 minuter till EOL stationen i nulägesmodellen. Dessa är nu
borttagna eftersom de eliminerats med hjälp av ett standardiserat arbetssätt. Den teoretiska tiden
som skulle verifieras genom modellen var 20 minuter och 17 sekunder. Men simuleringsmodellen
påvisade en avsevärt större förbättring för ställtiden.
Genom analys konstaterdes att det är möjligt eftersom station 13-EOL har 5 sekunder kortare
cykeltid än automationen. Automationen är flaskhals och dess omställningstid blir den totala
omställningen vilket är 5.5 minuter och motsvarar förlusten i produktionstid. Station 13-EOL arbetar
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in 5 sekunder per detalj och kommer arbeta in differensen i omställningstid inom 54 tillverkade
spakar om stationstiderna följs.
Tabell 14 Simuleringsvärden förbättrad

Steady state Förbättrat läge
Loginterval
1min
Simuleringstid
10h
Simuleringsreplikationer
10st
Resultat Steady State
60 min

Replikationsanalys Förbättrat läge
Konfidensintervall
95%
Simuleringstid
10h
Resultat Steady State
1h
Simuleringsreplikationer
6st

Analyserna i tabell 14 visade att simuleringsmodellen var stabil efter 60 minuter samt att det krävs
sex stycken simuleringsreplikeringar för att säkerställa trovärdigheten i modellen. Normalt sett körs
en simuleringsmodell 10 gånger steady state tiden. I detta fall har simuleringsmodellen körts på
veckobasis för att enkelt kunna räkna på kapaciteten och jämföra den med verkliga värden.

6.5 Slutsats ställtidsreducering
Genom att införa samtliga förbättringar som presenteras i det slutgiltiga förbättringsförslaget
förväntas den totala reduceringen av arbetstid vid omställning bli 17 minuter och 58 sekunder.
Denna tid är inte en direkt reducering av omställningstiden som vid nuläget uppgår till 38 minuter.
Eftersom omställningen sker flytande kommer den största inre omställningen att vara styrande, och
förbättringar som utförs på andra aktiviteter kommer inte direkt att påverka omställningstiden.
Stationen med längsta inre omställningsmomentet var station 17 (EOL). Där har en reducering med
103s utförts genom ombalansering av arbetsuppgifter se bilaga 11. Detta blir den förbättring som
direkt påverkar omställningstiden på 38 minuter.
Genom att skapa instruktioner som kan ligga till grund för ett standardiserat arbetssätt kan
reduceringen av omställningstiden bli avsevärt större. När nuläget analyserades visades att vid en
omställning är produktivitetsförlusten 16 minuter utöver stopptiden för omställning. Genom att
arbeta standardiserat beräknas ingen produktivitetsförlust att uppstå utöver stopptiden. Detta
resulterar i att den nya omställningstiden efter förbättringar och införande av ett standardiserat
arbetsätt kommer att vara 20 minuter och 17 sekunder. Vilket motsvarar en reducering av
omställningstiden med 46%.
Vid experiment i simuleringsmodellen när samtliga förbättringar infördes resulterade det i att antal
producerade detaljer uppgick till en högre nivå än förväntat, vilket tyder på att ställtiden reducerats
mer än beräknat. Detta resultat skapade insikt att förlusten av produktionstid på grund av
omställningstiden i EOL stationen kan arbetas ikapp, eftersom automationen är flaskhalsen i
systemet. Med denna kunskap att ställtiden styrs av flaskhalsoperationen i avsnittet det vill säga
automationen kunde nya beräkningar genomföras. Beräkningar visar att omställningstiden motsvara
tiden för inre ställ i automationen. Resultatet gav att omställningstiden blev 5 minuter och 30
sekunder.
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7 Svar på projektfrågan
Beräkningar som utförts med data utifrån kundprognoser visar att cykeltiden i monteringsavsnitt 1
behöver vara 102,9 sekunder per detalj för att uppnå kundbehovet med treskiftsarbete. Beräkningen
stärks av att analyser i parallella projekt gällande takttiden visar på att taktiden i monteringsavsnitt 1
ska vara 96 sekunder. Men dessa beräkningar är utförda med hänsyn till att förbättringspotentialen
är större i monteringsavsnitt 1 än i monteringsavsnitt 2.
De föreslagna förbättringarna visar med hjälp av beräkningar och simuleringsmodellen att en
cykeltiden 112,5 sekunder är möjlig att nå i monteringsavsnitt 1. Detta innebär att svaret på
projektfrågan är nej. Men eftersom detta var de enda möjliga svaret då omställningstiden inte
motsvarar glappet mellan kundbehov och nuvarande produktionstakt, har ett nytt avslut på projektet
arbetats fram. Detta gjordes efter nulägesanalysen och resulterade i att arbetet ska fortsätta genom
att implementera ett av förbättringsförslagen.
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8 Implementering och pilotomställning
I detta kapitel redogörs för projektets avlutande fas med att implementera en förbättring samt att
genomföra en pilotomställning för att visa hur ett omställningsförfarande skulle kunna se ut efter
implementering av samtliga enkla förbättringar. Dessutom verifieras de teoretiska beräkningarna av
förbättringsförslagen.

8.1 Implementering sekvensplanering
Förbättringen sekvensplanering har valts att implementeras eftersom det är en förbättring som ligger
till grund för att inför övriga förbättringar.
För att införa ett arbetssätt med sekvensplanering har ett samarbete med ansvarig materialplanerare
genomförts för att arbeta fram en mall och en standard att arbeta efter. Upplägget för
sekvensplanering är att två olika planeringar genomförs, en veckoplanering och en daglig planering,
som skapas av materialplaneraren. Bilaga 13 visar hur mallen för sekvensplanering ser ut.

8.1.1 Upplägg Sekvensplanering
Veckoplanering för kommande vecka utförs på torsdag en vecka i förväg. Planeringen ska jämna ut
produktion över veckans dagar. Därmed skapas veckans produktionstakt som ligger till grund för att
produktionsledare ska kunna bemanna korrekt efter kundbehovet.
Den dagliga planeringen ska hantera snabba förändringar av kundorder samt eventuella problem
som uppstår i produktionen och uppdatera körplanen efter detta. Planeraren levererar sedan listan
till produktionen på eftermiddagen som beskriver körplanen för kommande dygn. Lagledaren hänger
upp produktionskorten på samma sätt som sker i nuläget men efter körplanen som redan är
bestämd.
Vid införande av sekvensplanering fanns två farhågor som identifierades.
-Hur korrekt är saldot i SAP.
-När blir lagersaldot ”rött” i SAP? Hur undvika detta?
Resultatet visade att inga av dessa farhågor var ett hot mot planen för sekvensplanering.
Ett preliminärt upplägg för att arbeta med sekvensplanering presenteras nedan, detta upplägg är hur
arbete till en början kan se ut men behöver efterhand förbättras allt eftersom implementeringen
pågår.
1.
2.
3.
4.
5.

Kundbehov för kommande vecka kontrolleras.
(Torsdag v1)
Lagersaldo för komponenter jämförs mot kundbehovet.
Veckans kundbehov utjämnas över veckans produktionstid.
Skapa en veckokörplan utifrån punkt 1-3.
Presentera kommande veckas körplan för produktionsledare. Produktionsledaren kan efter
det planera bemanningen för kommande vecka.
6. Skapa körplan för måndagens produktion.
(Fredag v2)
7. Varje eftermiddag kontrollera dygnets utfall och om orderläget förändrats. Vid behov
uppdatera körplanen för kommande dygn.
(Kontinuerligt)
8. Lagledare tar del av den dagliga körplanen och producerar enligt denna planering.
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8.1.2 Implementering sekvensplanering
Beslut togs tillsammans med berörd personal och i samråd med produktionschef att genomföra
sekvensplanering under en veckas tid mot monteringsavsnitt 1 för att sedan utvärdera arbetsätet.
Vid genomförandet brast informationen till nyckelpersoner vilket resulterade i att sekvensplanering
endast utfördes under en dag av dessa fem. På grund av detta kunde inte en utvärdering av
arbetssättet genomföras.

8.2 Pilotomställning
Pilotomställningen genomfördes genom omställning från variant B till variant C. Omställningen
videodokumenterades för att i efterhand kunna utföra analyser och tidsberäkningar vilket skapade
goda förutsättningar att vara fullt koncentrarad på omställningen. Inför omställningen förberedde
projektgruppen anläggningen med material och komponenter som var nödvändiga för att simulera
de fyra förbättringarna. Innan omställningen påbörjades instruerades personalen hur arbetet skulle
genomföras och en instruktion om vad som skulle utföras av varje montör delades ut.
Med hjälp av utvalda förbättringar som presenterades i kapitel sex var målet att uppnå
omställningstid på 5,5 minuter vilket teori och simuleringsmodell tidigare påvisat. Pilotomställningen
är också ett verktyg för att påvisa för personal på KA att stora förbättringar är möjliga att genomföra.

8.2.1 Genomförande och resultat pilotomställning
Vid genomförandet av omställningen inträffade vissa tekniska störningar. Dessa problem var inte
möjliga att förutsäga och sågs därför som avvikelser. Därför räknades inte tiden som fortlöper vid
tekniska problem med i omställningen. Tiden för tekniska problem kan tydligt beräknas vid analys av
videoinspelningen.
Den inre ställtiden för automationen blev totalt 9 minuter och 38 sekunder men av denna tid uppgick
tekniska problem till 5 minuter och 54 sekunder. Detta ger att den slutgiltiga inre ställtiden för
automationen blev 3 minuter och 44 sekunder. Denna tid är 1minut och 46 sekunder kortare än
beräknat.
I station 13-EOL beräknas inre ställtid under den tiden ingen produkt kommer ner i pallen. Denna tid
blev 20 minuter och 5 sekunder, men under denna tid uppgick tekniska problem med utrustningen
till 5 minuter och 53 sekunder, vilket ger en ställtid vid detta avsnitt på 14 minuter och 12 sekunder.
Ställtiden på detta avsnitt överskrider den beräknade tiden med 1 minut och 12 sekunder.
Omställningen pågick totalt under 41 minuter och 5 sekunder inklusive tekniska problem. Vid
borträkning av samtliga tekniska problem pågick omställningen under 28 minuter och 17 sekunder.
Efter avklarad omställning minskade produkterna på utbanan och produktiviteten återgår direkt till
normal, vilket tyder på att ingen upprampningstid av produktionstakten är nödvändig.
Den slutgiltiga omställningstiden som motsvarar förlorad produktivitet är 3 minuter och 44 sekunder.
Efter omställningen samlades personalen som medverkade vid pilotomställningen för att ta del av
deras åsikter och ge feedback. Det som lyftes fram var att de ses som positivt att veta vad som ska
göras och vem som ska göra vad, det vill säga att följa ett standardiserat arbetsätt. Det som kunde bli
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bättre är att på tydligt sätt visualisera antal tillverkade produkter och förflytta buffertbana innan EOL
närmare arbetsstationen.
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9 Analys och resultat
9.1 Nuläge
För att analysera och presentera resultaten på ett tydligt och grafiskt sätt har samtlig data omräknats
till en veckas produktion med tre skift. Figur 11 presenterar hur den betalda arbetstiden utnyttjas
under en veckas tid i nuläget.

Figur 11 TAK Nuläget

Kundbehov

I nulägesanalysen framgick det att effektiv tid var 57 timmar och 43 minuter per vecka och ställtiden
var totalt 4 timmar och 7minuter. Av ställtiden var 2 timmar och 23 minuter ställtid som uppkommer
av aktiviteter som utförs när ingen produktion sker. 1 timma och 44 minuter är ställtid som
tillkommer genom produktivitetsförlust på grund av lägre effektivititet före och efter omställningen.
Beräkningarna är baserade på att omställning sker 1.5 gånger per dygn. I figur 11 finns de olika
aktiviteterna beskrivna. Om en eliminering av ställtiden är möjlig skulle det innebära en effektiv tid
på 61 timmar och 50 minuter enligt figur 12.

Figur 12 Kundbehov i monteringsavsnitt 1

Analyser efter kartläggning av nuläget visade att projektets mål var omöjligt att uppnå då en
eliminering av ställtiden inte räcker för att nå den kapacitet som efterfrågats vid projektets start (se
figur 12). Handledarna kontaktades och en diskussion om projektets framtid ledde fram till att även
se över vilka effekter förbättringsförslagen har på den dagliga produktionen.

9.2 Förbättringsarbete
Förbättringsförslagen gav störst utslag på automationen där omställningstiden reducerades med
76%. Analyser visar att stationerna 13-EOL har möjlighet att arbeta ikapp differensen mellan
omställningstiderna eftersom denna del har högre kapacitet än automationsdelen. Den teoretiska
beräkningen visar att det går att arbeta ikapp 5 sekunder per detalj om balanseringen i station 13EOL efterföljs. Utbanan från automationen hinner producera 4 spakar över önskat läge vid drift
under station 13-EOLs omställningsförfarande enligt bilaga 12. Det är dessa 4 spakar som måste
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arbetas ikapp för att ställtidsförlusten ska minimeras till ställtiden för flakshalsen i flödet. Det innebär
att det tar 54 spakar av samma variant tillverkade i följd för att nå den kortare ställtiden.
Kvalitetsutbytet (K) i TAK beräkningen behöver inte vägas in i beräkningen eftersom den inte
påverkar flaskhalsen.
I ett scenario där omställningstiden eliminerats ökar TAK-värdet med 4.3%. Förbättringsförslagen
kommer reducera omställningen från 4 timmar och 7 minuters till att endast ta 35 minuter per vecka.
Förbättringsförslagen bidrar även till att störningstiden minskas med 1%, 20,62 minuter vilket visas i
figur 13.

Figur 13 Den teoretiskt uträknade förbättringen

9.3 Pilotomställning
Dessa beräkningar presenterades för KA vilket gjorde det möjligt att göra en pilotomställning där
förbättringarna kunde verifieras. När pilotomställningen genomfördes videofilmades den för att tider
och moment skulle kunna verifieras i efterhand. Vid verifieringen framgick det att omställningstiden
endast var 24 minuter, 11 minuter bättre än beräknat. Den totala effektiva tiden per vecka efter
pilotutfallet var 61 timmar och 46 minuter (figur 14).

Figur 14 Utvärderingen av pilotomställningen

Pilotomställningen visar en reducering av den ursprungliga ställtiden med 90,3%. Tillsammans med
förbättringen i monteringen blir ökningen av TAK-värde 4.2%. Det skiljer alltså endast 0.1% från total
eliminering av ställtiden i TAK-värde då förbättringsförslagen även påverkar vid monteringen av
spakar.
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10 Slutsats
I projektet med syfte att reducera ställtiden för att öka produktiviteten och på det viset skapa ökad
kapacitet har ställtidsreducering genomförts enligt SMED-metoden. Teoretiska beräkningar visar på
att ställtiden kan reduceras med hjälp av denna metod i en monteringsanläggning trots att metoden
är framtagen för pressindustrin. Resultatet visar att 90,3% av ursprunglig ställtid har reducerats.
Detta resultat är trovärdigt och realistiskt eftersom Shingo (1985) visar exempel på likvärdiga samt
större förbättringar med samma metod.
För att säkerställa att nuläget fastställs på korrekt sätt med korrekt data och genom detta uppfyller
projektmålet har olika verifieringsmetoder använts. Verifiering genom att jämföra samma data från
olika källor, verifiering genom att utföra egna mätningar samt verifiering genom att presentera data
för personal på KA och få den bekräftad.
Utifrån ett fastställt nuläge har förbättringsförslag för att reducera ställtiden arbetats fram.
Förbättringarna är framtagna och verifierade tillsammans med nyckelpersoner inom KA under en
workshop. Genom att beräkna vilken förtjänst varje förbättringsförslag skulle ge kunde en teroetisk
ställtidsreducering pressenteras som uppgick till 76%. För att verifiera detta och påvisa att
arbetssättet var möjligt genomfördes en pilotomställning. Resultatet från denna visade på att den
teoretiska förbättringen var möjlig att uppnå men också att förbättringen uppgick till hela 90,3%
jämfört med i nuläget.
Den avslutande fasen i projektarbetet skulle avgöras av en frågeställning som skulle besvaras efter
hur stor ställtidsreducering som hade utförts. Men frågan var inte möjlig att besvara på ett korrekt
sätt vilket resulterade i att följderna av svaret på frågan fick revideras.
Efter revidering ingick i slutfasen bland annat att implementera ett av förbättringsförslagen. Vid
detta arbete blev inte resultatet som förväntat utan förbättringen blev endast varaktig under en
kortare period. Detta gav projektgruppen en erfarenhet gällande implementering, där tydlig
information till rätt personer är viktigt för att genomföra och bibehålla förändringar i en organisation.
Vid användning av simuleringsverktyg är det viktigt att i en förstudie utreda om simulering är ett
nödvändigt verktyg eller om samma resultat kan genereras genom enklare verktyg, precis som Banks
(2004) beskriver. I detta arbete har simulering som verktyg varit till nytta för att verifiera teoretiskt
beräknad förbättring samt för att visa på hur detta verktyg kan användas vid förbättringsarbete. Om
en mer gedigen förstudie hade genomförts skulle inte simulering används som ett verktyg i detta
arbete.
Samtliga förbättringsförslag har överlämnats till KA för att fortsätta genomföra implementeringar av
förbättringarna, i ett led att reducera ställtiden och nå resultatet som studien påvisat. Det viktigaste
arbetet som behöver genomföras vilket även samtliga problem pekar på är att skapa en standard att
arbeta efter vid omställning. För att kunna göra detta och implementera förbättringarna på bästa
sätt krävs att berörd personal får utbildning inom grunderna gällande LEAN-produktion. För att
ytterligare öka kapaciteten utöver ställtidsreducering finns ett stort behov av att genomföra
stopptidsuppföljning på monteringsavsnittet. Därefter kan en åtgärdsplan skapas för att reducera
stilleståndstiden i monteringsavsnittet för möta kundbehovet under treskift.
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11 Diskussion
Ställtidsreducering med SMED metoden visar tydligt att begreppet ”singel-minute” enligt Shiego
Shingo (1985) är möjligt att uppnå även vid en monteringsavdelning. Resultatet från det teoretiska
förbättringsarbetet med ställtidsreducering visar att SMED som metod är en effektiv metod för att
reducera ställtiden. Med hjälp av den teoretiskt genomförda ställtidsreducering kan stora förtjänster
på den totala produktiviteten påvisas på ett sådant vis som satisfierar projektets syfte.
Relevanta begrepp och metoder för ställtidsreducering med anknytning till LEAN har beskrivits i
rapportens teoridel. En stor mängd teori rörande datainsamlingsmetoder genom observationer samt
intervjuer är också beskrivet vilket har varit en viktig del i projektet. Genom detta kan projektets
första mål fastställas.

11.1 Diskussion Nulägesanalys
Genom nulägesanalysen har ett flertal av projektets mål uppnåtts samt grundläggande
förutsättningar för att uppnå övriga mål lagts. Vid nulägesanalysen insamlades stora mängder data
genom ett flertal insamlingsmetoder. Den insamlingsmetod som gav störst förståelse för nuläget var
deltagande observationer samt intervjuer med personal på KA, men är också de metoder som ger
objektiv data och kan påverka resultatet beroende på hur de tolkas. Med hjälp av deltagande
observationer kunde också produktionsdata och arbetssätt som KA delgivit oss granskas och
verifieras. För att fastställa nuvarande produktionstakt togs del av utfallet från sex veckors
produktion. Denna datainsamlingsmetod kan ha påverkat resultatet om produktionen under denna
tidsperiod inte speglar ett normalt utfall. Vid omställning kunde med hjälp av videodokumentation
nuläget analyseras för att sedan dokumenteras i checklista. Videodokumentering uppfattas som en
bra metod för att säkerställa att resultatet blir korrekt eftersom det finns möjligheten att vid
upprepade tillfällen analysera genomförandet. Resultatet av nulägesanalysen fastställdes i en
checklista och projektmål två kan då ses som uppnått.
Med hjälp av data som insamlades skapades en simuleringsmodell över nuläget enligt Banks (2005)
tolvstegs metod. Modellen verifierades och validerades utefter data som insamlats i nuläget.
Projektetmålet att dokumentera nuläget med hjälp av simulering var framtaget för att KA har ett
intresse i att se hur verktyget kan användas. I detta projekt skulle data som framkommit från
simuleringsmodellen kunnat beräknas manuellt och simuleringen hade i det avseendet varit
överflödigt. Enligt Banks (2005) är simulering inte ett verktyg som ska användas om problemet kan
lösas på ett analytiskt vis eller med sunt förnuft. Däremot gav resultatet från simuleringsmodellen
projektdeltagarna insikt i att det är omställningstiden i flaskhalsen som styr vad den slutgiltiga
ställtiden blir.

11.2 Diskussion Förbättringsförslag
Under nulägesfasen skapades succesivt ökad förståelse för monteringsavsnittet och i samband med
detta identifierades olika förbättringsområden. Med denna kunskap genomfördes en workshop för
att arbeta fram samt värdera lösningar tillsammans med berörd personal för de problem som
identifierats. Genom detta har projektmål fyra uppnåtts vilket innebär att förbättringar för att
reducera ställtiden har pressenterats. Projektgruppen uppfattar att de lösningar som arbetats fram
under workshopen är framtagna på bra grunder eftersom nyckelpersoner varit delaktiga vid
workshopen. Under workshopen behandlades också delmål fem genom att förbättringsförslagen
Rasmus Andersson och Martin Hellgren

56

Ökad produktivitet genom ställtidsreducering
-En fallstudie
värderades med hjälp av verktyget pick chart där förslag som innebar liten insats att införa men gav
stor effekt valdes ut.
Efter fortsatt arbetet med de utvalda förbättringsförslagen utfördes en teoretisk värdering av hur
stor reducering av omställningstiden förbättringarna skulle innebära. Utifrån denna värdering
uppdaterades simuleringsmodellen för att finna hur kapaciteten påverkas av den teoretiskt
förbättrade ställtiden. Genom detta experiment uppfylldes även delmål sex, men enligt
projektgruppen är resultatet endast intressant för att stärka projektets teoretiska beräkningar samt
för att kunna påvisa användningsområdet för flödessimulering.

11.3 Diskussion om frågeställningen
Projektets avslutande inriktning var från början tänkt att avgöras genom svaret på projektfrågan.
Men efter nuläget konstaterades att en reducering av ställtiden inte var tillräckligt för att nå
produktionsmålet, vilket innebär att frågan ej på rättvist sätt gick att besvara. Svaret på frågan var
nej, men följderna av svaret blev inte det som frågeställningen påvisade. Istället reviderades hur det
fortsatta arbetet skulle bli tillsammans med handledare på skola och företag. Projektgruppen anser
att en noggrannare förstudie innan projektets start kunde ha genomförts för att undvika att hamna i
detta läge. Resultatet efter projektfrågan blev att en förbättring skulle implementeras samt en
pilotomställning skulle genomföras för att påvisa och verifiera resultatet.
Vid implementering av förbättringsförslag sekvensplanering uppnåddes inte önskat resultat eftersom
sekvensplanering endast utfördes under ett produktionsdygn. Bristen anser projektgruppen låg på
informationen till berörd personal. För att ha undvikit detta skulle information tydligare
pressenterats för samtliga parter samt att KA skulle burit en mer central roll vid implementering.
Detta gör att det slutgiltiga målet efter projektfrågan inte lyckas uppfyllas.

11.4 Fortsatt arbete
Med hjälp av framarbetade förbättringsförslag finns stor förbättringspotential för att öka
produktiviteten i monteringsavsnittet. Stort engagemang och intresse finns bland personalen för att
genomföra och förbättra de förslag som presenterats. Det viktigaste för fortsatt arbete är att ge
personalen rätt förutsättningar för att själva kunna förändra sitt arbetssätt. Detta bör i första hand
vara i form av utbildning både bland montörer och stödfunktioner till monteringsavsnittet.
Vid införande av förbättringar förväntas en synergieffekt att uppstå vilket gör att desto fler
förbättringar som införs ju större kommer förtjänsten bli för varje förbättring. Dessutom är vissa
lösningar grundläggande för att kunna införa andra lösningar. Därför bör förbättringarna behandlas
som ett förbättringsförslag för största möjliga produktivitetsvinst.
För att ytterligare kunna öka kapaciteten i monteringsavsnitt 1 utöver ställtidsreducering är en
stopptidsuppföljning viktig att utföra för att kartlägga vad stopptiden innefattar. Därefter kan en
åtgärdsplan arbetas fram för att reducera stopptiden.
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Bilagor
Bilaga 1 Tidstudieformulär
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Bilaga 2 Produktvarianter
Monteringsavsnitt 1
A
95367685
95367685-1
95367686
95367687
C
R88M86-7C453-AE
R88M86-7C453-AE
R88M86-7C453-BE
R88M86-7C453-C
R88M86-7C453-D
R88M86-7C453-J
R88M86-7C453-JA
R88M86-7C453-K
R88M86-7C453-LA
R88M86-7C453-M
B
E87-7R104-A
E87-7R104-B
E87-7R104-C

GEARSHIFTER PADDLE ILL. (COATING)
GEARSHIFT ASSY ILL.(COATING) EXPORT
GEARSHIFTER ILL. R-DESIGN (COATING)
GEARSHIFT ASSY 312H COATING
SHIFTER LHD BLACK KNOB
SHIFTER LHD BLACK KNOB
SHIFTER RHD BLACK KNOB
SHIFTER LHD BLACK KNOB RED THREAD
SHIFTER RHD BLACK KNOB RED THREAD
SHIFTER LHD POWER SHIFT
SHIFTER LHD POWER SHIFT
SHIFTER RHD POWER SHIFT
SHIFTER LHD POWER SHIFT RED THREAD
SHIFTER RHD POWER SHIFT RED THREAD
GEARSHIFTER ASSY LHD
GEARSHIFTER ASSY RHD
GEARSHIFTER ASSY LHD NAS
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Bilaga 3 Ingående komponenter
Station

Material/Moment

Skåp
4

Plunch
Spring M-lock
M-lock
5
Demper roller
Spring
Shaft
Fett
Leverbody
6
Leverbody
Joint
Cableunit
7
Releaserod
Magnet KPL
Arm Magnet
Spring arm magnet
8
Release track
Roller track
Buching
Slo arm
Hus 1
Hus 2
Fett
9
Monteringclips
13
PCB
Fysiskt stopp
Spole solionid
Sensor arm
Detection pin
14
Panel/knopp
Fixtur/Lufttryck
Programväljare
Låsning
15
Metallknopp
Sprint
17
Fixtur
Programväljare
Gummiband liten
Gummiband stor
Skyddspåse
Dummies
Automation Programväljare
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Variant
A
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

B
x
x
x
x
x
x
x
y
y
x
x
y
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
y
x
x
x
x
y
y
y
x
x
x
x
y
x
y
y
y

C
y
x
x
x
x
x
x
z
z
x
y
z
x
x
x
y
y
x
x
x
x
x
x
z
y
x
x
x
z
z
z
x
y
z
x
y
z
z
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Bilaga 4 Spagettidiagram
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Bilaga 5 Utdrag ur: Checklists
Klockan

Tid ställ 1
Inre

Klocka

Yttre

Tid ställ 2

Händelse

Kommentar

Utförlig kommentar

Osäkert när signalen
ska gå till montör vid
automation. Antalet
produkter som är kvar
att producera är svårt
att beräkna.

Risk att antal
produkter som ska
producera beräknas fel
och orsakar
överproduktion. Risk
att signal till montör
vid Automation inte
kommer fram i rätt tid.
Risk att omställning till
fel variant påbörjas.

Risk att trycka fel.

Vid tomkörning
inträffade en
feltryckning vilket
gjorde att cellen stod
still ca 70 min. Orsaken
var tryck på
nollkörning.
Montören kan ha
innan
omställningssignal filt
på fullt med ytterhus
på inbanan. Detta ger
halvfärdiga ytterhus
som är av fel variant
och måste "sparas" på
lager. Då ingen kontroll
av material behov
finns.

Inre Yttre

17:11:00

18:25:00

Moment

16:36:00

Kontroll planering

Montör vid EOL kontroller
produktionsplaneringen och
uppmärksammar
kommande variantbyte

Signal för omställning

Montör vid EOL meddelar
hur många spakar till som
behövs för att fylla pallen.
För att sedan ställa om till
annan variant

Start omställning

Tryckte på fel knapp vilket
resulterade i ett längre
stopp innan omställning
kunde starta.

Trycker på tomkörning Cellen fortsätter producera
men bygger inga nya inner
Assy.

18:34:00

6

18:35:40

180

18:36:00

17

Räknar antal detaljer

18:37:00

15

Påfyllning av material

Byter låda stn8 eftersom
materialet är slut.

Ergonomi. Förflyttning.

18:40:00

140

Monterar inner Assy
samt plockar upp
färdiga tidigare
monterade.

Plockar oergonomiskt upp
inner assys från en låda på
golvet. Dessa har tidigare
kastats ut av roboten då
något fel vid montaget har
skett

Lådan står på golvet
under banan för inner
assy. Extremt
oergonomiskt.

16:36:20

16:37:20

40

Räknar antal detaljer

Beräknar för att jämföra
Risk för
inner Assy samt ytterhus för överproduktion.
att vet hur många som ska
tillverkas. Monterar rätt
antal ytterhus.

Montera ytterhus

Monterar ytterhus för att få
rätt antal.
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Detta leder till
överproduktion av
spakar som inte
kommer att få plats i
den sista pallen.
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Bilaga 6 Automation Steg 1
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Bilaga 7 Station 13-EOL Steg 1
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Bilaga 8 Automation Steg 2
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Bilaga 9 Station 13-EOL Steg 2
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Bilaga 10 Automation Steg 3
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Bilaga 11 Station 13-EOL Steg 3
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Bilaga 12 Detaljer på utbanan från automationen
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Bilaga 13 Mall sekvensplanering
Måndag
Natt

Antal

Produktfamilj

Planerat Natt
FM

0

Planerat FM
EM

0

Planerat EM
Planerat dygn

0
0

Tisdag
Natt

Antal

Produktfamilj

Planerat Natt
FM

0

Planerat FM
EM

0

Planerat EM
Planerat dygn

0
0
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