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I 

Intyg 

Här med intygas och försäkras att det här examensarbetet som är framtaget av Patrik 
Hellberg och Henrik Lindberg är i enlighet med Högskolan i Skövdes riktlinjer och före-
skrifter för examensarbete.  

� Det material som används, som inte är författarnas egna, har korrekt refererats 
enligt Harvard modellen. 

� Arbetet är utfört i enlighet med sekretessavtalet som är påskrivet hos Cejn AB. 
� Inget material har nyttjats som tidigare använts för att erhålla annan examen. 

 

Högskolan i Skövde den 22/5-2015   

 

 

 

____________________________ ____________________________ 

Patrik Hellberg Henrik Lindberg 

 

  



   

II 

Förord 

Det avslutande momentet i produktionsteknikerprogrammet, vid högskolan i Skövde, är 
att genomföra ett examensarbete på 22,5 högskolepoäng.  

Arbetet har genomförts på Cejn AB i Skövde och varit inriktat på att minska ställtiderna 
för maskinerna som tillverkar rostfria detaljer. 

Inledningsvis var arbetet mestadels förlagt till högskolan för att fördjupa oss i och förstå 
de teorier som det här arbetet har berört. Ungefär vid halvtid av arbetet förflyttades det till 
Cejn AB för att i praktiken arbeta mer med förbättringsarbetet. Arbetet har varit en utma-
ning där teorin från två års studier har tillämpats i praktiken. 

Det är många som har stöttat oss under det här arbetet och några personer vill vi rikta ett 
speciellt tack till. Först och främst till våra familjer som stått ut med att vi varit borta 
många och långa dagar och kanske inte alltid varit mentalt inne i familjelivet. Klas He-
denberg på Högskolan i Skövde, som hela tiden trott på oss och handlett oss under exa-
mensarbetet. Robin Johansson på Cejn AB, som varit vår handledare på företaget. Opera-
törer och övrig personal på Cejn AB som stått ut med många och konstiga frågor.  

 

  



   

III 

Sammanfattning 

Företaget Cejn AB har idag svårt att konkurrera prismässigt på marknaden när det gäller 
vissa rostfria detaljer. Ett led i att minska kostnaderna för att producera artiklarna är öns-
kemålet från företagets sida att se efter om det går att genomföra en ställtidsreducering på 
maskincellen, se bilaga 5, som tillverkar rostfritt. Företaget har även önskemål om att en 
checklista ska tas fram för hur ställarbetet ska gå till i cellen, för om möjligt standardisera 
arbetet. Skiftgången i cellen är idag tvåskift och maskinerna är bemannade med en opera-
tör per maskin och skift. Nulägesanalysen, som gjordes i början av projektet, visar att den 
genomsnittliga ställtiden idag är på ca 18 % av planerad produktionstid. 

Önskad arbetsmetod från företagets sida var SMED (Singel Minute Exchange of Die), 
metoden myntades av Shiego Shingo som kom fram till att ett ställ, tiden det tar att byta 
produktion i en maskin av en produkt till en annan, bör kunna ske på under tio minuter. 
Metoden bygger på att förvandla inre ställ, arbete som pågår när maskinen står still, till 
yttre ställ, arbete som pågår när maskinen går. Endast de moment som måste göras när 
maskinen står still ska vara med i det inre stället. För att mäta den effekt SMED-arbetet 
medför och för att se hur lång tid som varje moment tar användes en tidsstudie. Valet föll 
på att använda en kontinuerlig klocka under tidtagningen. Tidsstudiedokumentet som 
användes för att notera tiderna i var framtaget med ursprung i de inledande observatio-
nerna. Då Cejn AB har Lean som produktionsfilosofi har ett antal verktyg inom området 
använts under arbetet. Övergripande arbetsmetod för arbetet har varit PDCA (Plan, Do, 
Check, Act), där varje mindre moment i arbetet har delats ned i mindre PDCA-cykler. 

Utifrån den inledande tidsstudien beräknades ett teoretiskt resultat fram, det visar på att 
bara genom att förändra den ordning som operatören utför arbetsmomenten i går det att 
minska ställtiden med ca 20 %. För att verifiera det resultatet och för att testa den check-
lista som var framtagen gjordes en pilotstudie. Den visar på att förändringen är ca 11 %, 
vilket beror på att de ställ som observerades var krångligare och svårare än de som den 
inledande studien mätte. Ovanan med att arbeta utefter det nya arbetssättet för operatörer-
na är även det en bidragande orsak till att det är en diskrepans mellan teoretiskt och verk-
ligt utfall. Under pilotstudien testades även den ställåda som var framtagen i projektet, 
vilket mottogs bra av operatörerna. Resultatet från pilotstudien visar att ställådan har ef-
fekt på momentet med att montera verktyg. Effekten är att tiden minskar med ca 8 % av 
att den inre ställtiden på det momentet. 

De av Cejn AB satta målen har uppnåtts då ställtidsreducering kan påvisas och checklis-
tor har tagits fram. Det nya arbetssättet kan standardiseras av företaget. 

  



   

IV 

Abstract 

Cejn AB are having problem to compete in the market when it comes to details made in 
stainless steel. To lower the cost it takes to produce the articles, in the machine cell which 
produce stain less steel details, the company wants to reduce the time it takes to change 
from one article to another. A checklist is also a demand from the company, the list is 
meant to be a foundation for a work standard in the cell. Today the work is divided into 
two shifts and the machines are manned one to one. Due to the current situation analysis, 
which was made in the beginning of the project, it shows that the average time for 
changeover work is 18 % of planed production time. 

Preferred working method from the company was SMED (Single Minute Exchange of 
Die), the method was coined by Shiego Shingo who came to the conclusion that a 
changeover should be done in less than ten minutes. The method is based in turning the 
inner changeover time, work in progress when the machine is idle, to the outer changeo-
ver time, work in progress when the machine is running. Only the elements that must be 
done when the machine is idle will be included in the inner. To measure the effect of the 
SMED work and to see how long each step will take, a time study will be used. The 
choice was to use a continuous clock for timekeeping. Time study document used to rec-
ord the times was developed from the initial observations. Cejn AB are using Lean pro-
duction as production philosophy, a number of tools in the area has been used during the 
work. Overall working method for the work has been PDCA (Plan, Do, Check, Act), 
where every small step in the work has been broken down into smaller PDCA cycles.  

Based on the initial time study a theoretically result was calculated. It shows that only by 
changing the order in which the operator performs the work, a reduction of setup time 
about 20 % will be possible to achieve. To verify the results and to test the checklist a 
pilot study was developed. It shows that the result is approximately 11 %. The changeo-
vers, which was observed during the pilot study, was more complicated and more diffi-
cult than the initial study measured. The habit of working along the new approach for the 
operators is also a contributing factor to the discrepancy between the theoretical and the 
actual outcome. During the pilot study a tool exchange box, which the project developed, 
was tested and was received well by the operators. The results of the pilot study shows 
that the box has an effect on the fitting tool element. The time decreases by approximate-
ly 8% of the internal setup time at that element. 

The objectives that were set by Cejn AB have been achieved. A reduction of time for 
changeover is detected and checklists are developed. The company can standardize the 
new approach. 
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1 Introduktion 

1.1 Företagsbeskrivning 

Cejn AB, fortsatt kallat Cejn, är ett familjeägt aktiebolag som har funnits i Skövde sedan 
1955. Företagets grundprodukt är deras patenterade snabbkoppling för tryckluft. Carl Erik 
Josef Nyberg, som grundade företaget, insåg tidigt att marknadens kopplingar för tryck-
luft inte höll kvaliteten som efterfrågades och därför utvecklade han bättre varianter. Fö-
retaget har sedan växt i omfattning och tillverkar idag även kopplingar för andningsluft, 
hydraulolja samt vätskor. Inom samma områden gör Cejn även vissa kundspecifika lös-
ningar. Huvuddelen av produktionen sker idag på anläggningen i Skövde, men Cejn har 
även produktionsanläggningar spridda i världen från Lönnsboda i Småland till Brasilien, 
Kina och USA. Företaget har även försäljningskontor i 18 olika länder runt om i världen 
för att skapa en lokal anknytning till de olika marknaderna. Företagets produkter används 
idag inom: 

• Tillverkningsindustrin  
• Marinindustrin  
• Jordbruk 
• Processindustrin  
• Entreprenadmaskiner  
• Räddningstjänst  
• Vindkraftsindustrin. 

Cejn har tagit fram fem stycken kärnvärden, som de arbetar utifrån: innovation, miljö, 
säkerhet, kvalitet och prestanda. 

1.2 Bakgrund 

Bakgrunden till projektet är att vissa av Cejns rostfria artiklar idag har svårt att konkurre-
ra prismässigt på marknaden. I maskinerna som producerar de rostfria artiklarna är till-
gängligheten låg, vilket medför att kostnaden för varje artikel blir hög. 

Företaget använder ett uppföljningssystem som heter Axxos, som bland annat visar till-
gängligheten för maskinerna. Siffrorna från Axxossystemet är beroende på vad operatö-
ren kodar när maskinen står still, vilket medför att det kan finnas en viss diskrepans mot 
verkligheten. Systemet visar att ställtiden idag är ca 20 % av planerad produktionstid.  

Ett steg i att förbättra tillgängligheten på maskinerna är att minska den tid som används 
för att ställa om från en artikel till en annan, s.k. ställtid. Genom minskad ställtid innebär 
det att företaget har möjlighet att producera fler artiklar per tidsenhet. 

Sedan två år tillbaka tillverkar Cejn alla sina rostfria artiklar i en och samma maskincell. 
Tillverkningen av rostfria artiklar låg tidigare i det övriga produktionsflödet av artiklar. 
Efter den förändringen har inget arbete lagts ned på att förbättra flödet i cellen. Arbetssät-
tet i cellen har utvecklats av operatörerna och det ena arbetssättet är inte likt det andra. 
Det har medfört att det inte finns någon form av upprätthållen standard inom maskincel-
len. Företaget har utefter de här ingångsvärdena beslutat att försöka minska ställtiden. 



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   2

1.3 Syfte  

Uppdraget från Cejn är att minska ställtiden på maskinerna som sköter tillverkningen av 
rostfria artiklar. Syftet med att minska ställtiden är att Cejn vill kunna producera artiklar-
na till en lägre kostnad och därmed bättre kunna konkurrera på marknaden. Arbetet avser 
att ta fram ett bättre sätt att utföra ställ i maskincellen och en checklista för operatörerna 
att arbeta efter. 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet kommer endast beröra maskinerna som hanterar rostfria detaljer, dvs. maskin-
nummer, 13-311 och 13-312.  

Arbetet kommer inte att beröra: 

• bedömning av andra stopporsaker som inverkar på tillgängligheten 
• TAK/OEE beräkningar 
• inte utföra stopptidsuppföljning 
• bedömning av personalintensitet i maskincellen 
• i vilken ordning som företaget producerar artiklar. 

Under arbetets gång kan sidoobservationer göras. Om de är relevanta kommer de att tas 
upp under rubriken Fortsatt arbete, se avsnitt 10.2. 

1.5 Mål 

Det övergripande målet är att reducera ställtiderna för maskinerna 13-311 och 13-312. 
För att tydliggöra vilka delmål som finns för arbetet på Cejn respektive Högskolan har 
målen delats upp i produkt och projektmål.   

I avsnitt 1.5.1 och avsnitt 1.5.2 följer de mål som är framtagna och formulerade, för att 
öka tydligheten är de realistiska och mätbara. I avsnitt 9.2 kommer varje produktmål att 
diskuteras. 

1.5.1 Produktmål 

Vid projektstart identifierades att produktmålen ska:  

• beskriva hur ställen ser ut och genomförs i nuläget 
• visa på möjlig ställtidsförkortning med hjälp av tidsstudie och SMED-arbete 
• undersöka om icke nödvändiga processer finns i ställen 
• ta fram ett förslag till checklista för ställ 
• genomföra ställtidsförbättring genom användandet av SMED-metoden 
• genomföra och dra slutsatser från pilotstudien. 

Arbetet kommer att leda till en akademisk rapport som innehåller mål, som är formulera-
de i avsnitt 1.5.2 Projektmål. 
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Avsnitt 9 - Slutsats projektet 

Avsnitt 10 -  

 Förbättringsförslag och 

Fortsatt arbete 

Avsnitt 1 - Introduktion, bakgrund, mål, 

Avsnitt 4 - Nulägesanalys 

Avsnitt 2 - Teoretisk referensram 

Avsnitt 5 - Metod 

Avsnitt 6 & 7 - Resultat & Analys 

Avsnitt 8 - Pilotstudie 

1.5.2 Projektmål 

Vid projektstart identifierades att projektmålen är att:  

• halvtidsrapport är klar 24 mars 2015  
• presentation av halvtidsrapport genomförs 27 mars 2015 
• slutrapport lämnas in 22 maj 2015 
• muntlig redovisning genomförs 3 juni 2015. 

De här målen behandlas ej i slutsatsen. 

1.6 Disposition 

Den övergripande strukturen i arbetet under projektet samt i rapportstrukturen kan liknas 
vid ett timglas, se figur 1. Där de översta nivåerna skapar förutsättningar för de undre 
nivåerna och där de undre kan ge nya indata till de övre, vilket symboliseras av pilarna i 
figuren. Symboliken med att använda timglas är att faktamängden i början på arbetet är 
stor och inte preciserat mot de mål som ska uppfyllas. Mot slutet är arbetet mer preciserat 
på de uppsatta målen och är därmed mer fokuserat på projektets syfte. För att i avsnitt 9 
utmynna i mer slutsatser och rekommendationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figur 1 Disposition av hur rapport och arbete 

är strukturerat.  
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1.7 Hållbar utveckling 

Den jord vi lever på är ett arv från våra föräldrar, den jord vi lämnar ifrån oss är det arv vi 
ger våra barn. Det är det vi måste förhålla oss till när vi diskuterar hållbar utveckling. Vi 
kan inte göra något åt det som varit utan bara förändra det vi lämnar ifrån oss. 

Historiskt sett har människan levt efter de resurser som funnits att tillgå. När inte resur-
serna fanns kvar valde människan att flytta på sig till ställen som kunde uppfylla deras 
behov (Gröndahl, 2011).  

Enligt Gröndahl (2011) kommer begreppet hållbar utveckling från kommissionen, tillsatt 
av FN, som leddes av Norges dåvarande statsminister Gro Harlem Bruntland. Begreppet 
myntades i den av kommissionen publicerade rapporten 1987, Vår gemensamma framtid. 
Kommissionen var tillsatt för att förbereda för den andra världskonferensen om miljö och 
utveckling. Tanken bakom hållbar utveckling är att vi ska kunna behålla och förbättra 
miljön utan att social och ekonomisk utvecklingen i världen stagnerar (Gröndahl, 2011).  

Problemet är att världen idag, framförallt västvärlden, lever i ett kraftigt överkonsum-
tionssamhälle med ett utvecklat slöseri av resurser. För att minska slöseriet av världens 
energi och naturtillgångar, men även ta hänsyn till ekonomiska faktorer och hur de påver-
kar miljön, är det ett måste att skapa ett kretsloppssamhälle. Ett kretsloppssamhälle ser 
t.ex. på en produkt ur hela dess livscykel från råvara till avfall. Där energi och material-
flöden ska minskas genom att återanvända material, för att ytterligare minska miljöpåver-
kan vid framtagande av nytt råmaterial. I kretsloppssamhället knyts de ekonomiska vär-
dena tätt ihop med de miljömässiga och de sociala. 

Kretsloppstanken återkommer i Cejns miljöprofil (Cejn, 2015) genom att de skapar pro-
dukter som kräver mindre energi och läcker mindre, vilket ger mindre påverkan på den 
omgivande miljön. De producerar också alla produkter i Sverige med hjälp av energi från 
vindkraft. Förutom ovanstående återvinns allt restmaterial från tillverkningen i Skövde. 
Det som kanske mest kommer att påverka Cejn i framtiden, när det gäller hållbar utveck-
ling, är att de har tagit de första stegen mot att bli ett s.k. Leanföretag. Lean grundar sig 
på att göra saker med mindre material, mindre energiåtgång och till en lägre kostnad, 
vilket i stort är samma värderingar som ryms i begreppet hållbar utveckling.  

Examensarbetet är inriktat på att bidra med mindre åtgång av material och energi vid 
omställning av Cejns maskiner. Arbetet kommer även att påverka de sociala aspekterna 
genom att skapa en möjlighet till standardiserat arbete. Det är utifrån de här tankarna som 
Leanföretag sedan arbetar vidare med ständiga förbättringar och skapar därmed en läran-
de organisation, vilket ger människor en möjlighet att utvecklas (Liker, 2009). 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 SMED 

SMED är en akronym som 1969 myntades av Shiego Shingo och står för Single Minute 
Exchange of Die (Shingo, 1985). Tanken med SMED-metoden enligt Shingo (1985) är 
att förkorta ställtiderna i en maskin till under 10 minuter och därmed nå singeltider i mi-
nuter för ställen. Det tog Shingo 19 år att utveckla SMED till vad det är idag genom prak-
tiska experiment och teoretiska studier. Han gick igenom olika processer för att först ta 
fram inre- och yttre ställ. För att sedan flytta inre ställ till yttre ställ och för att till sist 
minska de yttre ställtiderna (Shingo, 1985).  

Teorin bakom SMED innehåller skillnaden mellan processer och operationer. En process 
är där material flödar från en ände till en annan och under det att materialet förädlas, me-
dan en operation är en åtgärd på materialet i t.ex. förädlingssyfte. Syftet enligt Shingo 
(1985) med SMED är att öka tillgängligheten i maskinparken genom att snabbare kunna 
respondera till produktionsomställningar och därmed kunna producera mindre partistorle-
kar. Det finns dock andra vinster med metoden som t.ex. högre produktivitet då maski-
nerna står still kortare tid, högre flexibilitet i tillverkningen, snabbare respons mot vad 
kunderna efterfrågar mm (Shingo, 1985).  

Shingo (1985) delar in SMED-arbetet i tre olika nivåer med en utgångsnivå som består i 
hur ställprocessen genomförs idag.  

Nivå ett 

På den här nivån gäller det att särskilja på vad som är inre ställ och vad som är yttre ställ. 

SMED-arbetet inleds enligt Shingo (1985) med att ta fram en checklista över alla opera-
tioner som ingår i ställprocessen. Checklistan ger en bild av stället och utifrån den delas 
operationerna in i inre- och yttre ställ. Det är också viktigt att varje maskin har sin check-
lista då det alltid varierar mellan maskiner även om de är väldigt lika varandra, t.ex. är 
infästningarna för verktygen olika eller att dimensionen på material som kan bearbetas av 
maskinerna olika. När checklistan har delats in börjar arbetet med att skapa en tydlig bild 
av vad som ingår i det yttre stället. Enligt Shingo (1985) är det viktigt att alla delar finns 
på plats och är framtagna när det inre stället ska inledas. Om inte alla delar är på plats vid 
starten av det inre stället skapas ett onödigt slöseri. Alla detaljer ska också ha funktions-
testats innan starten av det inre stället för att undvika ytterligare försening. Till yttre stäl-
let tillhör enligt Shingo (1985) även material som ska bearbetas eller har bearbetats i ma-
skinen. Även om det inte är operatören själv som transporterar materialet ska det ändå till 
och från maskinen. När det inre stället är klart ska operatören kunna starta inkörningen 
direkt och färdigt material bör inte vara i vägen för de nya artiklarna som tillverkas 
(Shingo, 1985).  
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Nivå två 

När nivå ett har uppnåtts handlar det om att omforma inre ställ till yttre ställ, för att korta 
ned tiden då maskinen inte är i produktion (Shingo, 1985). För att kunna genomföra för-
ändringen är det viktigt att iaktta hur det inre stället går till och vilka detaljer som ingår. 
Utifrån de iakttagelserna kan förändring av det inre till det yttre stället genomföras 
(Shingo, 1985).  

Nivå tre 

När de två föregående nivåerna har fullföljts gäller det enligt Shingo (1985) att börja ar-
beta med de yttre ställen, för att sedan se om det finns några operationer som går att ta 
bort helt och vilka operationer som går att korta ned. När de yttre ställen har synats och 
förändringar är gjorda är det dags att effektivisera de yttre och inre ställen än en gång 
genom att titta på hur ställen genomförs och i vilken ordning (Shingo, 1985).  
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2.1.1  Andra SMED-modeller 

Bicheno (2013) beskriver Shingos SMED-metod i fler steg och där nivå 1 delas in i tre 
steg, se figur 2. Skillnaden av hur SMED-metoden beskrivs är annars marginell när det 
gäller innehållet i de olika stegen. Differensen är att Bicheno (2013) tar upp metoder för 
hur observationer och insamling av fakta går till. I SMED-arbetet kan metoder som spa-
gettidiagram, flödesdiagram, post-IT lappar på ett stort blädderblock eller whiteboard etc. 
användas för att få en överblick av vilka moment som ingår i stället (Bicheno, 2013).  

 

 

Figur 2 De fem steg som förklarar SMED-metoden enligt Bicheno (2013) 

 

En annan bild av vad SMED-arbete innebär visar Johansson och Nord (1997) genom att 
mer detaljerat dela in SMED-arbetet i åtta olika steg och hur de bör gå till. 

1. Analysera och definiera inre ställ och yttre ställ. 
2. Omvandla all möjlig inre ställtid till yttre ställtid. 
3. Standardisera momenten i stället. 
4. Skapa funktionella fästanordningar för att snabba upp stället. 
5. Förhandsjustera och förbered omställningen externt. 
6. Parallellägg, när två moment tidsmässigt går att utföra samtidigt, arbete som en person 

har svårt att klara av. 
7. Eliminera justering och inställningsproblem genom användande av färdiga lägen. 
8. Automatisera vissa delar av den interna ställtiden. 

  

Steg 0 Nuläge 

Steg 1 Uppdelning i  inre- och yttre ställ  

Steg 2 Yttreställ  separerat från inre stäl l  

Steg 3 Inrestäl l  omvandlat t i l l  yttrestäl l  

Steg 4 Förbättring av alla  ställ  

   Kör    Kör  Hela ställtiden för maskinen 

   Kör    Kör   Inre ställ 

            Yttre ställ 

   Kör    Kör                Inre ställ 

                  Yttre ställ 

   Kör    Kör             Inre ställ 

        Yttre ställ 

   Kör Inre              Inre               Inre               Inre        I       In      In         I    Kör  Yttre    Yttre    Yttr   Yt    Y    Y    Yt   
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Förutom de ingående momenten och hur arbetet med själva ställen går till finns det enligt 
McIntosh (2001) ytterligare fyra aspekter att ta i beaktande för att lyckas med ett SMED-
arbete. 

1. Attityden, vilken attityd finns till förändringar på hela arbetsplatsen?  
2. Resurser, vilken tid, personal, utbildning och vilka verktyg finns på arbetsplatsen samt 

vilken ekonomi har företaget för att genomföra förändringarna? 
3. Medvetenhet, om hur förbättrad omställning stödjer konkurrenskraften och förenklar 

arbetet med ställen, men också hur det leder till att mer initiativ tas på arbetsplatsen 
och därmed ta tillvara på personalens kunskaper.  

4. Riktning, att det finns en struktur i hur ställarbetet går att förbättra och ett ledarskap 
som är engagerat i arbetena runt förbättringarna. Men också att förmågor finns att hitta 
problem med dagens ställ och att identifiera maskiner med förändringsbehov och 
rangordna dem genom att sätta rimliga mål. 
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Utfall 

Tid 

Total ställtid 

Uppstartstid 

Produkt A 
avslutas 

Produkt B 
påbörjas 

Produkt B i 
fullproduktion 

Inställningstid 

2.1.2 Olika definitioner av ställ 

Enligt McIntosh (2001) kan ett ställ delas upp i olika delar: 

• Totala ställtiden är från sista produkten av A i full hastighet till första biten av pro-
dukt B i full hastighet. 

• Inställningstid omfattar tiden det tar att byta verktyg, städa ur maskinen och eventu-
ellt byte av material. 

• Uppstartstid är då mätning och fininställning av maskinen pågår fram till att fullpro-
duktion uppnås av produkt B. 

• Inre ställtid är tiden då maskinen står still, men också tiden fram till att full produk-
tion nås. 

• Yttre ställtid är förberedelsetiden innan det inre stället startar. 
• Neddragningstid är tiden från att maskinen har producerat produkt A i full takt till att 

inställningstiden inleds. 

McIntosh (2001) definierar två olika sätt för vad ett ställ är och hur det kan se ut. Den 
första, se figur 3, visar när den sista av produkt A tillverkas stannar maskinen och inställ-
ningstiden tar vid. Enligt McIntosh (2001) ska den totala ställtiden mätas från sista pro-
dukten av A i full hastighet till första biten av produkt B i full hastighet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 Definition ett av ställtid enligt McIntosh (2001) 

med start direkt efter avslutad order 
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Figur 4 visar ett annat sätt som McIntosh (2001) ser på ställ och som till skillnad från den 
tidigare definitionen också har en neddragningstid. Effekten av det är att om det vore 
likadana inställningstider och uppstartstider skulle den totala ställtiden som visas i figur 4 
vara längre. 

   

Figur 4 Definition två av ställtid med neddragningstid enligt McIntosh (2001) 

 

McIntosh (2001) anser att kvaliteten på stället beror på hur stället i sig är uppbyggt, vilka 
kunskaper personerna som genomför stället har och till vilken frihetsgrad stället har möj-
lighet att genomföras på. Det är alltså inte bara själva instruktionen om hur stället ska 
genomföras som ger kvaliteten på stället, utan även de av McIntosh (2001) nämnda 
aspekterna på innehållet i ett SMED-arbete, attityden, resurser, medvetenhet och rikt-
ningen, se avsnitt 2.1.1. 

  

Produkt B i full 
produktion 

Produkt B 
påbörjas 

Produkt A 
avslutas 

Neddragningstid 
Inställningstid Uppstartstid 

Tid 

Utfall 

Total ställtid 

Produkt A i full 
produktion upphör 
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2.2 Lean verktyg 

2.2.1 Lean 

Hela Leankonceptet har sin grund
production system). Enkelt förklarat 
2013). En annan definition som Bicheno (2013) tar upp är kopplat mot hållb
slösa på energi och använda mer material än vad som behövs
mindre utsläpp i naturen. Dock är den här
cheno, 2013). 

Inom Lean finns det flera 
till 2.2.8 De presenterade
Lean. Bicheno (2013) förklara
vad som utförs av personalen i det dagliga arbetet. För att förändra beteendet
kräver, behöver var och en förstå de principer som 
2013).  

Liker (2009) förklarar i sin
Lean. Boken sammanfattar och binder ihop T
också en klar bild av hur viktigt det
av metoden.  

En annan definition som finns gällande 
upp i sin bok, Vad är Lean

flöden och effektivisering av dem. Flödet a
tifieras till dess att det är tillgodosett” (Modig & 

2.2.2 PDCA 

Metoden PDCA, som enligt Bicheno (2013) är
ment där varje bokstav förklarar varje 
fyra delarna kan översättas till
ingsfasen alternativt standardiseringsfasen. 
förutsättningar för att det 
mindre på de övriga punkterna. PDCA kan 
kommer till planeringsstadiet

 

 

 

 

Figur 5

 

Enligt Bicheno (2013) är d
ligtvis börjar arbetet i Check
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Plan

Do

Check

Act

konceptet har sin grund i Toyotas tillverkningskoncept, förkortat 
Enkelt förklarat är det att produktionen ska ske resurssnålt (Bicheno, 

En annan definition som Bicheno (2013) tar upp är kopplat mot hållb
använda mer material än vad som behövs, vilket i slutet leder till 

utsläpp i naturen. Dock är den här beskrivningen alldeles för övergripande 

 verktyg att arbeta med, några av dem förklaras i 
presenterade verktygen är vanliga att använda när företag implementerar 

örklarar att Lean idag ska kopplas mer mot beteende och 
vad som utförs av personalen i det dagliga arbetet. För att förändra beteendet

och en förstå de principer som Lean är uppbyggda på

Liker (2009) förklarar i sin bok The Toyota Way de 14 principer som han anser 
sammanfattar och binder ihop TPS, Leanverktyg och -beteende. Den ger 

också en klar bild av hur viktigt det är att förstå filosofin bakom Lean för att få full effekt 

definition som finns gällande Lean är den som Modig och Åhlström (2011) tar 
Lean? Den beskrivningen som de gör gällande Lean

flöden och effektivisering av dem. Flödet anser de vara ”tiden från det att ett behov ide
ifieras till dess att det är tillgodosett” (Modig & Åhlström 2011, s. 5). 

enligt Bicheno (2013) är framtagen av Deming, består av fyra 
je bokstav förklarar varje del (P = Plan, D = Do, C = Check, A 
kan översättas till planeringsfasen, utförandefasen, kontrollfasen samt juste

ingsfasen alternativt standardiseringsfasen. Det är ett arbetsverktyg som gör att det skapas
förutsättningar för att det ska bli rätt från början, då stor vikt läggs på plane

de övriga punkterna. PDCA kan ses som ett hjul som snurrar och 
kommer till planeringsstadiet, figur 5.(Bicheno, 2013) 

 

5 Demings PDCA-cirkel enligt Bicheno (2013) 

(2013) är det i starten av ett arbete inte nödvändigt att börja i 
heck för att sedan övergå till Act sedan till Plan och Do

Högskolan i Skövde 

 

förkortat TPS (Toyota 
urssnålt (Bicheno, 

En annan definition som Bicheno (2013) tar upp är kopplat mot hållbarhet, att inte 
vilket i slutet leder till 

eles för övergripande (Bi-

verktyg att arbeta med, några av dem förklaras i avsnitt 2.2.2 
när företag implementerar 
mot beteende och klarlägga 

vad som utförs av personalen i det dagliga arbetet. För att förändra beteendet, vilket Lean 
är uppbyggda på (Bicheno, 

de 14 principer som han anser beskriver 
beteende. Den ger 
för att få full effekt 

som Modig och Åhlström (2011) tar 
Lean är inriktad på 

vara ”tiden från det att ett behov iden-

består av fyra mo-
Check, A = Act). De 

planeringsfasen, utförandefasen, kontrollfasen samt juster-
tsverktyg som gör att det skapas 

på planeringen och 
ses som ett hjul som snurrar och alltid åter-

inte nödvändigt att börja i Plan, tro-
och Do.  
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2.2.3 7 + 1 Slöserier 

Toyota kom tidigt fram till att det fanns sju stycken slöserier som hade negativ inverkan 
på produktionen. Slöserierna har inte bara inverkan på produktion utan även på produkt 
och administrationsavdelningar. Liker (2009) har valt att tillföra ett ytterligare slöseri till 
de sju som Toyota tog fram.  

Följande åtta slöserier finns inom Lean, enligt Liker (2009): 

1. Överproduktion 
Att producera mer artiklar än vad som är beställt från kund skapar onödiga lager. I de fall 
som lager byggs upp binder det upp personal och ökar transporter.  
 
2. Väntan 
Väntan avser när en operatör inte har något att sysselsätta sig med. Exempel på orsaker 
som skapar väntan är när det är materialbrist, flaskhalsar, reservdelar saknas eller produk-
tionsförseningar.  
 
3. Onödiga transporter eller förflyttningar 
När produkter förflyttas under tiden de ses som PIA (Produkter I Arbete) skapar det inef-
fektivitet och bygger onödiga lager där godset måste förvaras vid in- eller utleverans. 
 
4. Överbearbetning eller felaktiga bearbetning 
En produkt som bearbetas för mycket, via dåliga verktyg eller via dålig design skapar 
efterbearbetning, vilket ger ett ineffektivt arbete och i slutändan slöseri med tid. Att inte 
producera med rätt kvalitet direkt är även det ett slöseri. 
 
5. Överlager 
Att använda sig av överlager skapar bland annat längre genomloppstider, felaktiga lager-
saldon samt ökade lagerkostnader. Överlager döljer även många problem som finns i 
produktionen. 
 
6. Onödiga arbetsmoment 
Om operatören behöver sträcka sig efter, leta efter, hämta något verktyg eller annan kom-
ponent ses det som onödigt arbetsmoment. 
 
7. Defekter 
Att producera artiklar som är felaktiga eller behöver repareras är slöseri med tid, energi 
och hantering. Artiklar räknas som defekta när de behöver kasseras, omarbetas eller ersät-
tas. 
 
8. Outnyttjad kreativitet hos de anställda 
Att inte lyssna till sina anställda och deras förbättringsförslag innebär att tid, kompetens, 
idéer och tillfällen att lära försummas. 
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2.2.4 5S arbete 

Ett väldigt populärt verktyg enligt Bicheno (2013) är 5S, ofta det första verktyget som 
används när Lean införs i en verksamhet. När 5S används är det viktigt att tänka på syftet 
med verktyget, om det endast ska städas bör det då kallas för städa och inte 5S. Ett kor-
rekt 5S arbete leder till ökad kvalitet, produktivitet samt har inverkan på säkerheten (Bi-
cheno, 2013).  

Ett 5S arbete består av följande delar: 

Sortera 
Det första steget i ett 5S arbete är enligt Bicheno (2013) att sortera ut de saker som inte 
används och se till att de tas bort. De verktyg som blir kvar ska sorteras utefter en över-
enskommen lista där indelningen kan vara: används varje dag, används varje vecka eller 
har med säkerhet och miljö att göra. De saker som används sällan kan förvaras i ett skåp, 
medan de delar som används mer frekvent ska finnas nära operatören på t.ex. en verk-
tygstavla. De verktyg som det inte går att hitta en samsyn på, om de ska kastas eller ej, 
går att lägga i karantän. Verktygen förses med en lapp som visar när den placerades där 
och om ingen har rört dem på ett förutbestämt antal månader sorteras de bort. Sorteringen 
bör ske med jämna mellanrum för att se till att bara de viktigaste verktygen finns närmast 
operatören (Bicheno, 2013).  

 
Strukturera 
Efter att sorteringen är utförd ska de kvarvarande verktygen struktureras, varje verktyg 
får i det här läget en specifik plats. Att ta hjälp av verktygstavlor är enligt Bicheno (2013) 
ett effektivt hjälpmedel. Att markera varje verktyg på tavlan med kantlinjer ökar tydlighe-
ten för var respektive verktyg ska vara. De ger även en tydlig indikation om att något 
saknas samt om något skulle vara på fel plats. Viktigt är enligt Bicheno (2013) att opera-
tören är högst delaktig i arbetet. 

 
Städa 
Att städa arbetsplatsen kan ske fysiskt men även visuellt. Fysiskt syftar till att flytta en 
sak till dess tilltänkta plats. Visuellt handlar om att se efter om något är på fel plats och 
därefter flytta det till rätt plats. Det här steget syftar till enligt Bicheno (2013) att genom-
föra kontroll, återfinns en oljefläck på golvet har den kommit dit av en anledning. Finn 
anledningen och kontrollera varför den uppkommit och sedan lösa rotorsaken till proble-
met. Ett annat syfte med att städa är att upprätthålla den struktur som skapats i steget 
innan (Bicheno, 2013).  

 
Standardisera 
Det är först i det är steget som det går att standardisera ordningen som har skapats i ste-
gen innan. ”Den bästa standard är den som är självklar och visuell” (Bicheno 2013, s. 80). 

 
Se till 
Att se efter det som skapats i föregående steg är det femte och viktigaste steget för att 
kunna upprätthålla fortsatt 5S arbete. Det kan t.ex. göras genom att skapa 5S-revisioner 
och utifrån revisionen får den bästa gruppen ett 5S-pris (Bicheno, 2013).  
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2.2.5 Kaizen 

Kaizen är ett ord som kommer från japanska och betyder ständiga förbättringar, ordet är 
ett centralt begrepp inom varje Leanorganisation. Ordet är både kopplat mot filosofin, 
men är även ett praktiskt verktyg att använda i den dagliga verksamheten (Bicheno, 
2013).  

Att arbeta med ständiga förbättringar enligt Imai (1997) gör att företaget inte stagnerar 
och slutar att sträva framåt. Arbetet ska ske på alla plan inom organisationen, arbetare och 
chefer ska alla sträva mot att ständigt förbättra sitt arbete. Varje litet steg som förbättrar 
arbetet leder till stora förändringar i slutändan (Imai, 1997).  

För att arbeta effektivt med ständiga förbättringar används ett antal olika verktyg, PDCA 
är enligt Imai (1997) ett av de mest frekvent använda. Att utföra en PDCA vid ett pro-
blem eller en situation som uppkommer är ett effektivt sätt att strukturerat finna en för-
bättring.  Det är först när förbättringen är standardiserad som den ses som införd och 
PDCA-cykeln är sluten (Imai, 1997). 

2.2.6 Standardiserat arbete 

Grunden till standardiserat arbete kommer enligt Liker (2009) från Taylors princip scien-

tific manegement, Taylors sätt att använda standardiserat arbete ses idag som förlegat då 
han likställde människor med maskiner (Liker 2009). 

Att ta fram en standard innebär enligt Bicheno (2013) att det för stunden bestäms ett bästa 
sätt att utföra arbetet på. Den bästa formen av standard är den som känns självklar, att 
göra på något annat sätt skulle bara verka konstigt. En standard enligt Bicheno (2013) 
som används på fel sätt blir statisk och begränsande. En standard som används på rätt 
sätt, som Lean anser att den ska vara, blir ett levande dokument och gynnar kreativiteten. 
Den standard som tas fram ska uppdateras varefter personalen hittar bättre sätt att lösa 
uppgiften på (Bicheno, 2013).  

För att kunna arbeta med ständiga förbättringar behöver processer och tekniker vara stan-
dardiserade. Standardiseringen är den som ser till att den förbättring som tagits fram an-
vänds och ger önskad effekt (Bicheno, 2013).  

Enligt Imai (1997) är standarder ett billigt och relativt enkelt sätt som anställda på alla 
nivåer kan införa. Det svåra är att upprätthålla de standarder som tagits fram. 

2.2.7 Gemba 

Gemba är översatt från japanska och betyder ungefär den verkliga platsen där arbete ut-
förs. En tydligare förklaring av gemba är: Platsen där produkter utformas eller tjänster 
utförs (Imai, 1997).  

Enligt Imai (1997) är det vanligt att chefer bortser från gemba då de inte tror att den ska-
par någon form av intäkt, de är mer fokuserade på att se till sälj, marknadsföring och pro-
duktutveckling. Imai (1997) menar att de chefer som ser till gemba, och förstår vilka 
skillnader de kan göra på den platsen, kommer att öka lönsamheten och bli framgångsri-
ka.  



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   15

Att arbeta utifrån gemba handlar enligt Bicheno (2013) om att förstå de processer och det 
arbete som utförs. Beslut och diskussioner som tidigare togs inne på kontor ska flyttas ut 
och genomföras på gemba. De tillfällen där problem uppstår i en verksamhet ska pro-
blemlösning alltid starta med att gå till gemba (Bicheno, 2013).  

2.2.8 Spagettidiagram 

Spagettidiagram, är enligt Bicheno (2013) ett enkelt och effektivt verktyg, som används 
för att på ett visuellt sätt visa hur förflyttning och transporter sker inom en fabrik. Dia-
grammet kan tas fram för att visa hur materialet färdas genom ett produktionsflöde och 
det kan också visa hur människor förflyttar sig. Metoden inriktar sig mot att minska ned 
slöserierna, transport och förflyttning (Bicheno, 2013).  

Enligt Bicheno (2013) börjar arbetet med att skriva ut en ritning eller att rita upp hur lo-
kalen ser ut. När det är klart ska varje förflyttning eller transport noteras ned i ritningen. 
Efter att förflyttningen är ritad kommer det ge en bild över hur flödet ser ut. När hela 
flödet är uppritat går det att beräkna hur lång sträcka som personen eller materialet har 
förflyttat sig (Bicheno, 2013).  

Ett effektivt sätt att använda sig av spagettidiagram, är att inför en tänkt förändring visa 
hur mycket material eller personer som förflyttar sig. När den tänkta förändringen är 
framtagen används ett nytt spagettidiagram för att visa den minskade transportsträckan 
för material och personal (Bicheno, 2013).   
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2.3 Tillgänglighet TAK/OEE 

TAK-värde är en svensk översättning från den engelska modellen som kallas OEE 
(Overall Equipment Effectiveness). TAK/OEE begreppet fick enligt Hagberg och Hen-
riksson (2010) genomslag när TPM (Total, Production, Maintenance) började användas. 
Enligt Hagberg och Henriksson (2010) visar TAK-värdet skillnaden mellan maximal 
output och verklig output i en eller fler maskiner. Skillnaden mellan den maximala outpu-
ten och verkliga outputen kallas för TAK-förlust. I TAK-förlusten ingår Stopptidsförlust, 
Hastighetsförlust samt Kvalitetsförlust. 

De ingående parametrarna i TAK-modellen är: 

T – Tillgänglighet och beräknas enligt  

 � =
�����	�	��
ä�
�	
	�	�������	

�����	�	��
ä�
�	
	�	
 (Ekv. 1) 

A – Anläggningsutnyttjande och beräknas enligt 

 	� =
������������	��

(�����	�	��
ä�
�	
	�	�������	)⋅	���	���	������	�������	
���
 (Ekv. 2) 

K – Kvalitet och beräknas enligt 

 � =
������������	��� �!�����

������������	��
 (Ekv. 3) 

För att sedan beräkna ut TAK-värdet görs följande beräkning  

 � ⋅ � ⋅ � = "#$%&#'(')&*++*,#(-(#*#  (Ekv. 4) 

Utrustningseffektiviteten visar på hur väl en maskin eller ett produktionsavsnitt används 
samt visar hur mycket förluster som finns (Hagberg & Henriksson, 2010).  

I skriften IVF 97848 har Johansson och Nord (1997) tagit fram statistik för olika bran-
scher som visar på fördelningen av TAK-värden som respektive bransch har. För skäran-
debearbetning ligger det genomsnittliga TAK-värdet på ca 70 %, spridningen varierar 
mellan 48% till 87%. Samtliga mätningar är gjorda på planerad produktionstid, vilket gör 
att planerade stopp ej har någon inverkan på resultatet (Johansson & Nord, 1997).  

Johansson och Nord (1997) gör också en koppling mellan hur väl företagen arbetar med 
ett metodiskt förbättringsarbete och vilket TAK-värde de har. De stora företagen, t.ex. 
Volvo och Scania, som arbetar metodiskt med sina förbättringar är de som uppvisar bäst 
TAK-värden. Ytterligare delar som Johansson och Nord (1997) anser inverkar positivt på 
TAK-värdet är: 

• ett ledarskap som främjar förändring och ger operatörer ansvar 
• att långsiktigt arbeta med förändringsarbete 
• att välja utrustning efter den kompetens som finns på företaget. 
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2.4 Tidsstudie 

Syftet med att använda sig av tidsstudier är att kunna ta fram standardtider, som visar 
vilken tid varje moment bör ta. Standardtiden som sätts ska en operatör som är utbildad 
och erfaren kunna klara av att arbeta efter (Freivalds, 2014).  

Enligt Freivalds (2014) finns det fyra intressenter som är inbegripna vid en tidsstudie: 
analytiker, chef, fackförbund samt operatör. 

Analytikerns roll är att dels genomföra själva tidtagningen, vilket enligt Freivalds (2014) 
är den enkla biten. Den svårare delen av arbetet är att bedöma om arbetet utförs enligt 
instruktioner samt vilken hastighet som arbetet utförs i.  

Chefens roll under en tidsstudie handlar enligt Freivalds (2014) om att informera fackför-
bundet om att en tidsstudie kommer genomföras samt se till att operatören har rätt erfa-
renhet av arbetet. Det är även chefens ansvar att rätt verktyg används, maskiner körs i rätt 
hastighet samt att rätt utrustning används. Utöver det ska hen se till att rätt metod utförs 
av operatören. Chefen ska efter att tidsstudien är klar signera protokollet för att verifiera 
att studien är utförd på korrekt sätt. 

Enligt Freivalds (2014) är dagens fackförbund införstådda med varför standard används 
på företag samt att tidsstudier behöver utföras. Förtroendevald personal på arbetsplatsen 
ska, enligt Freivalds (2014), vara insatta i det arbete som det innebär att utföra en tidsstu-
die samt införstådda med vad dåliga standardtider kan innebära. De ska även uppmuntra 
personalen att delta i arbetet med att ta fram standardtider.  

Operatören ska enligt Freivalds (2014) vara högst delaktig i arbetet att ta fram nya meto-
der, samt vara med och ta fram lösningar på problem som kan uppkomma i samband med 
införandet av de nya metoderna. Operatören ska hjälpa analytikern som utför studien med 
att se till att alla moment kommer med. För att tiderna ska vara korrekta ska operatören 
arbeta i normaltakt, och utföra arbetet enligt de instruktioner som finns. 

Freivalds (2014) tar upp möjligheten till att använda en videokamera för att spela in arbe-
tet som utförs av operatören. Fördelen att använda en videokamera är att alla detaljer i 
arbetet går att analysera. Analysen går att göra i efterhand och det går att spola tillbaka 
för att se vad som utförts samt att ta tiderna igen.  

Arbetet som utförs av operatören bör delas in i mindre element. För att kunna avgöra alla 
element behöver operatören först observeras. Ett element ska enligt Freivalds (2014) inte 
vara för kort, är elementen väldigt korta kommer det vara svårt att utföra tidtagningen. 
För att förenkla när ett element börjar eller slutar kan ett hjälpmedel vara att koppla ele-
mentet mot ett ljud. Det kan t. ex vara när ett verktyg träffar bordet som det ligger på eller 
att ett arbetsstycke är färdigt när det landar i en behållare.  

Inom tidsstudier finns det enligt Freivalds (2014) i grunden två olika tillvägagångssätt. 
Den ena varianten bygger på att klockan går kontinuerligt under hela mätningen och ana-
lytikern noterar ned vad klockan visar vid varje tillfälle som elementet är utfört. Den 
andra varianten är att analytikern efter varje element stannar klockan för att läsa av tiden.  

Vid utförandet av en tidsstudie ska en normal dag väljas utifrån det planerade arbetet. 
Innan utförandet behöver ett formulär skapas där det framgår: Namn på operatören som 
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studeras, maskinnummer, vilka moment som ska utföras, speciella verktyg som används 
samt vilken avdelning som personen tillhör (Freivalds, 2014).  

Under tidsstudien ska enligt Freivalds (2014) hastigheten bedömas på operatören, alltså i 
den fart som operatören utför arbetet i. Det är en subjektiv bedömning av den som utför 
tidsstudien. Bedömningen skrivs ned i formuläret som en procentsats där 100 % motsva-
rar bedömd normal hastighet.  

Efter att tidsstudien är genomförd ska den nya standardtiden kalkyleras genom att först 
använda den observerade tiden och multiplicera med den hastighet som operatören arbe-
tar i. Det ger normaltiden, vilket förkortas NT, enligt: 

 .� =
/�∙1

233
 (Ekv. 5) 

där OT är den observerade tiden och R är den hastighet, i hela procent, som operatören 
bedöms arbeta i (Freivalds, 2014).  

När normaltiden är framtagen adderas tiden som försvinner då personalen ej kan arbeta 
efter den angivna standardtiden. Tiden som försvinner delas enligt Freivalds (2014) in i 
tre kategorier. Den första är personliga behov där exempelvis toalettbesök återfinns. Den 
andra är trötthet hos operatören eftersom ingen operatör orkar hålla samma tempo under 
en hel arbetsdag. Den tredje och sista delen är förseningar som är svåra att undvika. Där 
finns det exempelvis med att operatören blir störd av chefer eller har verktygsproblem. 
Hur stor procent som ska adderas till tiden är upp till företaget att avgöra och ska multi-
pliceras med normaltiden för att få ut den nya standardtiden enligt: 

 4� =
5�∙(23367��8���	�9	����	�	)

233
 (Ekv. 6) 

Standardtiden för varje element summeras ihop och ger till slut en ny standardtid för hela 
operationen (Freivalds, 2014).  
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2.5 Intern benchmark 

Benchmarking startades enligt Camp (1993) med att företaget Xerox på 1970-talet börja-
de jämföra sina kopieringsmaskiner med andra konkurrenters maskiner. Orsaken var att 
företaget hade problem med för dyra tillverkningskostnader.  

Jämförelsen i en benchmarking ska utföras mot den konkurrent som anses som bäst på 
marknaden. Genom att ta lärdomar av vad de gör bättre eller annorlunda går det att för-
bättra den egna verksamheten (Zairi & Leonard, 1994).  

Det är inte alltid jämförelse mot andra företag som måste utföras utan det går även att 
göra jämförelser inom den egna verksamheten. När benchmarking utförs internt inom en 
organisation jämförs två liknande avdelningar mot varandra och lärdomar dras från var-
andras arbetsmetoder (Zairi & Leonard, 1994).  

Fördelen med att genomföra en benchmarking internt inom organisationen är att det är 
enkelt att genomföra då kontaktvägar redan finns etablerade och den väsentliga informa-
tionen som behövs går enkelt att ta fram. Nackdelen är att jämförelsen eventuellt inte görs 
mot den organisation som är bäst i världen (Bendell, 1994).  

2.6 Inlärningskurva 

När ett nytt arbetssätt införs skapas ett tomrum av kunskap om hur det bästa sättet att 
utföra arbetet på ska ske. Det krävs alltså en ny inlärning av medarbetarna, vilken tar 
olika lång tid för dem att lära beroende på svårighetsgraden i arbetet. Men det generella är 
att i början av ett nytt arbetssätt tar det längre tid att genomföra ett moment än när det har 
repeterats ett visst antal gånger, även om arbetet är likartat med det som utförts förut. Det 
skapar en inlärningskurva som enligt Freivalds (2014), figur 6, visar hur människans in-
lärning är tidsbunden. I början är cykeltiden lång för varje cykel och minskar för varje 
repetition av densamma.  

 

 

 

 

 

 

 

När ett nytt arbetssätt införs är det enligt Freivalds (2014) viktigt att vara medveten om 
att kurvan existerar och därmed utveckla inlärningsmetoder som motverkar den långa 
cykeltiden i produktionen och föra in momentet först när viss inlärning har skett. Förde-
len med att inlärning sker innan den används praktiskt i produktionen är att starten av 
produktionscykeln flyttas fram, därmed även startnivån på cykeltiden ner. (Freivalds, 
2014).  

Cykeltid 

Antal cykler 

Figur 6 Inlärningskurva, kopia av Freivalds (2014) 
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3 Arbetsmetod enligt PDCA-modellen 

Arbetet med att förbättra ställ och ställtiden på Cejn genomfördes med hjälp av den över-
gripande metoden PDCA. Metoden ger en strukturerad och välplanerad arbetsgång och 
passar väl ihop med Cejn och deras Leanarbete, men också för den skriftliga rapporten. 

Utifrån den planering och de mål som ingår i projektet är arbetsuppgifterna uppdelade i 
de tidigare beskrivna momenten i avsnitt 1.5. Varje moment syftar till att uppfylla de 
projekt- och produktmål som projektet har. 

Plan 

P1. Insamling av teoretiska grunder 
P2. Skapa en rapportstruktur 
P3. Få och skapa relation till anställda på Cejn AB 
P4. Förstå Axxos programmet 
P5. Observationer 
P6. Insamlande av fakta 
P7. Planering av tidsstudier 
P8. Planering av SMED-arbete 
P9. Ta fram material för spagettidiagram 
P10. Planering av pilotstudie 
P11. Planering av rapport 

Do 

D1. Tidsstudie innan SMED-arbete 
D2. Genomföra SMED-arbete 
D3. Tidsstudie efter SMED-arbete, pilotstudie 
D4. Ta fram checklistor 
D5. Sammanställa spagettidiagram, före/efter SMED 
D6. Genomföra pilotstudie 
D7. Skriva rapport 

Check 

C1. Nulägesanalys 
C2. Effekt av genomfört SMED-arbete 
C3. Analys av spagettidiagram 
C4. Analys av tidsstudie 
C5. Analys av pilotstudie 
C6. Bedömning av rapport 

Act 

A1. Justering av SMED-arbetet 
A2. Justering av tidsstudie 
A3. Dra slutsatser av pilotstudien 
A4. Justering av rapport 

Arbetet startar i både check och planfaserna för att konstatera nuläget. För varje moment 
som startar kommer ett nytt varv i cykeln påbörjas.  
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4 Nulägesanalys 

4.1 Produktionsflöde 

Cejn utför nästan all tillverkning i maskincentrat mot lager och endast vid specialorder 
sker tillverkningen mot kundorder. Anledningen är att dagens affärssystem på Cejn inte 
klarar av att hantera produktion mot kundorder. Inom kort kommer affärssystemet att 
bytas ut och produktionen kommer att framöver inriktas mot att producera mer mot 
kundorder.  

Maskincentrat tillverkar detaljer som senare används i monteringen. De tillverkade detal-
jerna återfinns inom samtliga produktgrupper, se avsnitt 1.1, som företaget har. Figur 7 
visar flödet genom maskincentrat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 7 Flödet genom maskincentrat på Cejn  
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4.2 Förklaring av rostfricellen i maskincentrat

Då rostfritt material, enligt 
att flytta ut den tillverkningen från det övriga maskincentrat till två dedikerade CNC
maskiner, se figur 8. Maskinerna 
och automatisk utplockning
revolvrar, se bild 2, där verktygen är monterade.

 

 

Förhållandet mellan maskin och personal är idag 
finns det en operatör för varje maskin under varje ski
av sin maskin under det pågående s

• övervaka pågående arbete
• utföra efterarbete på tillverkade artiklar
• utföra ställ  
• byta verktyg och finju
• arbeta med cykeltidsoptimering
• kontrollmäta detaljer under drift samt på 

ningsordern 
• fylla på material i maskinerna
• utföra visst förebyggande underhåll
• ta fram nya program till CNC

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 

Bild 1 CNC-maskin 13-312 med stångm

gasin i bakgrunden 
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Förklaring av rostfricellen i maskincentrat 

enligt Cejn, är svårt att bearbeta i CNC-maskiner har företaget valt 
att flytta ut den tillverkningen från det övriga maskincentrat till två dedikerade CNC

Maskinerna har automatisk stångmatning från ett magasin
ning av färdig artikel inifrån maskinen. Båda maskinerna har tre 

där verktygen är monterade.  

askin och personal är idag ett till ett och tvåskift tillämpas
finns det en operatör för varje maskin under varje skift. Operatören är ansvarig för driften 
av sin maskin under det pågående skiftet. I arbetet ingår det att:  

vervaka pågående arbete 
tföra efterarbete på tillverkade artiklar, t.ex. gradning, rensning av metallspån 

verktyg och finjustera verktygsdata under gång 
rbeta med cykeltidsoptimering 

detaljer under drift samt på de två första och sista bitarna

ylla på material i maskinerna 
tföra visst förebyggande underhåll 
a fram nya program till CNC-maskinerna vid nya artiklar eller ritningsförändringar

Figur 8 Layout över rostfricellen på Cejn  

312 med stångma- Bild 2 Revolver 1, 2, 3 med monterade 

verktyg i 13-312 

Högskolan i Skövde 

 

maskiner har företaget valt 
att flytta ut den tillverkningen från det övriga maskincentrat till två dedikerade CNC-

automatisk stångmatning från ett magasin, se bild 1 
da maskinerna har tre 

tillämpas, alltså 
ft. Operatören är ansvarig för driften 

ing, rensning av metallspån m.m. 

första och sista bitarna av tillverk-

askinerna vid nya artiklar eller ritningsförändringar. 

Bild 2 Revolver 1, 2, 3 med monterade 
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Operatörerna som bemannar de här maskinerna har en hög kompetens och stor vana att 
arbeta med CNC-maskiner. De har även en stor vana att arbeta med de låga toleranser 
som krävs på produkterna de tillverkar. Idag har de inga skrivna instruktioner om hur 
arbetet vid maskinerna ska gå till, förutom de beredningsinstruktioner som gäller för till-
verkning av artiklarna. Arbetet är inte heller standardiserat. Det medför att de är helt 
självgående och har ett stort ansvar för att produkterna håller den efterfrågade kvaliteten 
och att rätt mängd tillverkas. Operatörerna har också delat upp maskinerna mellan sig, 
vilket medför att två av dem är mer ansvariga för maskin 13-311 och de andra två mer för 
maskin 13-312. Alla behärskar dock den andra maskinen, vilket gör att de kan sköta den 
vid t.ex. sjukdom, semester m.m. 

Operatörernas kompetens och långa erfarenhet gör att de anses, av företaget, vara bäst 
lämpade att sköta maskinerna i cellen. De har även befogenheter som inte övriga operatö-
rer i maskincentrat har, då de själva får hämta material och verktyg, samt kantsvarva ma-
terial för dimensioner det inte finns påförarhylsor till. Vid de tillfällen det ska tas fram 
nya program eller att program behöver göras om, vid ritningsändringar, är det operatörer-
na själva som skriver programmet eller skriver om programmet till maskinen.  

Trots att standardiserat arbetssätt saknas utförs arbetet relativt lika utifrån de observatio-
ner som är gjorda. 

Anledningen till att företaget valde att åtskilja den rostfria tillverkningen från det övriga 
maskincentrat är att de andra operatörerna i maskincentrat inte har de kunskaper eller den 
erfarenhet som krävs för att kunna bearbeta rostfritt material. Det medförde att det ge-
nomsnittliga TAK-värdet i det övriga maskincentrat klart förbättrades och ligger idag på 
strax under 70 %.  

4.2.1 Övervakningssystemet Axxos 

Cejn har valt att använda ett övervakningssystem som heter Axxos för att kontrollera 
bearbetningen. Programmet är kopplat till ett serversystem, där varje order som ska till-
verkas läggs in. Kopplat till ordern sätts målcykeltid för varje artikel samt den tid som 
stället ska ta. Utöver det återfinns information om hur många artiklar som ska tillverkas, 
när ordern ska börja och vilken maskin som ska utföra ordern. Planeringsavdelningen 
lägger in kommande order och kan prioritera ordningen på de order som ligger inne i 
systemet. 

När en ny order ska börja tillverkas startar operatören ordern och sätter maskinen i ställ. 
Efter att stället är klart och förstabiten är inmätt och godkänd startar operatören produk-
tionen i maskinen. För varje bit som produceras skickas en signal till servern där Axxos 
är installerat och programmet räknar upp att en detalj är tillverkad. Om inte Axxos får en 
signal till sig inom den målcykeltid, som den vet att detaljen har, plus 90 sekunder regi-
strerar Axxos det som ett okodat stopp. Axxos står i okodat stopp fram tills det att nästa 
detalj kommer ut ur maskinen. Det okodade stoppet måste operatören sedan gå in och 
skriva in vad för aktivitet som utfördes under den tid stoppet varade. Exempel på aktivite-
ter är, spånrensning, injustering mm. När ordern är färdig skriver operatören in antal till-
verkade detaljer samt hur många som har kasserats i Axxos.  
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Från Axxossystemet går det sedan att ta ut en stor mängd rapporter som visar TAK-
värden, ställtider, efterkalkyler m.m. 

Systemet bygger till stor del på den indata som operatören skickar in i systemet, utöver 
det får den även indata ifrån maskinen och produktionsledningen. Det gör att systemet 
kan få en viss diskrepans mot verkligheten och kan påverka de TAK-värden som tas 
fram.  
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4.2.2 Produktionssiffror 

I maskincellen tillverkas idag ca 200 olika artiklar där vissa är mer förekommande än 
andra. För att få en större överblick över läget för maskinerna i rostfricellen på Cejn har 
följande diagram tagits fram. Det är också de här värdena, som diagram 1 och 2 visar, 
som föranlett Cejn att ge oss uppdraget i att utföra SMED-arbete i cellen.  

 

 Diagram 1 T, A, K värde och genomsnittligt 

 TAK-värde på maskin 13-311 i % för vecka 2 

 till  vecka 10 

 

 

 Diagram 2 T, A, K värde och genomsnittligt 

 TAK-värde på maskin 13-312 i % för vecka 2 

 till  vecka 10 

Diagram 1 och diagram 2 är baserade på de senaste tillverkade artiklarna ifrån vecka 2 till 
vecka 10 tagna från Axxos. Detaljerade siffror finns i bilaga 1.  

Siffrorna som hämtas ifrån Axxos kan innehålla en del felaktigheter, se avsnitt 4.2.1 För 
att kunna få mer tillförlitliga siffror måste stopptidsuppföljningar genomföras, det ryms 
dock inte inom projektet.  
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Diagram 3 visar de ställtider som varit mellan vecka 2 till vecka 10 i procent av planerad 
produktionstid. Under veckorna 6 - 8 hade maskin 13-311 en stororder som pågick, vilket 
medförde att inga ställ genomfördes på den maskinen och som följd blev den genomsnitt-
liga ställtiden lägre. Data som används i diagram 3 finns i bilaga 2.  

 

  

Diagram 3 Ställtider i % av planerad produktionstid för maskin 13-311 

& 13-312 för vecka 2 till  vecka 10 
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5 Metod 

5.1 SMED-arbete 

Vi har valt att använda SMED-modellen som visas i figur 2, modellen är framtagen av 
Bicheno (2013). Anledningen till att välja Bicheno (2013) är att den har fem konkreta 
steg, vilket är en utveckling av de tre steg som Shingo (1985) använder sig av. Metodens 
fördel är dess visuella och strukturerade arbetssätt, vilket gör den enklare att arbeta med. 

Stället på Cejn ser ut enligt figur 3 och det innebär att full produktion pågår av artikel A 
fram tills stället inleds och ställtiden pågår fram tills artikel B produceras i full takt.  

Arbetet i analysdelen kommer förutom Bichenos (2013) fem steg även inbegripa de av 
McIntosh (2011) fyra beskrivna aspekterna, se avsnitt 2.1.1, som har inverkan på SMED-
arbetet. 

5.2 Tidstudier 

Genom att genomföra tidsstudier före och efter SMED-arbetet kan effekten av arbetet 
mätas. Tidsstudie är den önskade metoden från Cejn och därför har inga andra metoder 
beaktats i mätandet av effekten. Via nulägesanalysen, avsnitt 4.2.2, framgår det att ställti-
den motsvarar 18 % av planerad produktionstid. Värdena kommer från Axxos och de är 
genomsnittliga värden över båda maskinerna, vilket innebär att det kan finnas en viss 
felmarginal.  

Tidsstudierna syftar till att mäta de ingående moment som ställen består av. För att ta 
fram underlag för tidsstudien har dokumentet som togs fram för att visa nuläget, avsnitt 
6.2.1, använts. Följande element i dokumentet mäts som gemensamma moment: 

Moment 1 

Köra manuellt, mätning, kompensering och testbit 

Moment 2 

Mätning i mätrum, kapning och mätning efter kapning 

Moment 3 

Kompensering och förstabit/utfallsprov 

Moment 4 

Kontroll och eventuellt byte av befintliga skärverktyg, montering och byte av skär eller 
andra verktyg. 

Orsaken till att slå ihop elementen är att de är starkt knutna till varandra och utförs i 
samma arbetscykel. Det är en marginell skillnad i hur momenten utförs mellan artiklarna. 

Då inte samma artikel återkommer under projektets tidsram, är tiden under moment 4 
uppdelat enligt totaltid/antal (verktyg/skär). Uppdelningen av momenten beror på att det 
skiljer sig åt i hur många verktyg/skär som byts mellan de olika artiklarna som tillverkas. 
En annan anledning till uppdelningen är skillnaden på konfiguration av verktygen för de 
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olika artiklarna. Det finns ytterligare en orsak till uppdelningen av momentet och det är 
för att kunna jämföra ställtider oavsett artikelnummer.  

Tidtagningsdokumentet, se avsnitt 2.4, som tidsstudien använder sig av är framtagen och 
finns i bilaga 3. 

Cejn har historiskt sett inte arbetat med standardtider utan har endast använt den observe-
rade tiden vid tidsstudier. Det medför att den tidsstudie som projektet genomför endast 
ser till den observerade tiden och inte beräknar en ny standardtid. Genom att använda den 
observerade tiden är det enklare att jämföra ställtiden före och efter SMED-arbetet. 

Utförandet av tidtagningen sker med hjälp av kontinuerlig klocka. Efter att varje moment 
är avklarat noteras tiden i tidsstudiedokumentet och tiderna sammanställs sedan i ett do-
kument, se bilaga 4. Tiden på ställen som genomförs gör att operatörerna rör sig över 
stora områden, vilket medför att videofilmning av ställen har valts bort.  

I samband med pilotstudien samlas nya tider in med hjälp av den valda checklistan som 
tidsstudiedokument, se bilaga 11 eller bilaga 12. 

5.3 Spagettidiagram  

För att påvisa mängden rörelser som personalen gör under ett pågående ställ ritas spaget-
tidiagram. Underlaget till spagettidiagrammen, se bilaga 5, används för att markera ut den 
väg personalen rör sig under ett ställ. Underlaget visar också var olika platser som nämns 
i den här rapporten finns och hur de förhåller sig till varandra. Rörelsen mäts i antalet 
förflyttade metrar genom att använda en träningsapplikation kopplad till en mobiltelefon.  

5.4 Internbenchmark på Cejn 

Enligt företaget anses operatörerna som arbetar i småserietillverkningen som de mest 
effektiva på att utföra ställ, därav genomförs internbenchmark på dem. Småserietillverk-
ningen tillverkar korta produktionsserier, därav namnet, vilket gör att de genomför ställ 
oftare än i övriga maskincentrat. Syftet med jämförelsen är att endast observera och dra 
lärdom från deras arbetssätt, inte att utföra tidsstudie eller rita ett spagettidiagram. 
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6 Resultat 

6.1 Tidsstudie 

För att förenkla sammanställningen och förtydliga hur lång tid varje moment tar är alla 
observerade tider beräknade i sekunder. Då samma artikel sällan återkommer har tiden 
för verktygsbyte delats in i tid per verktyg, vilket i bilaga 4 och bilaga 13 markerats med 
grått. Det medför att en jämförelse kan göras oavsett vilken artikel som ska tillverkas. För 
varje delmoment i tidsstudien har det beräknats fram en genomsnittlig tid för att jämna ut 
variationen mellan olika ställ. Tider som kraftigt avviker från övriga tider har bortsetts 
ifrån, då de inte speglar ett normalt ställ. 

De moment som bör belysas utifrån bilaga 4 är Byte av verktyg och Köra manuellt, Mät-

ning, Kompensering, Testbit. Tidsmässigt är det de moment som tar längst tid, 12,0 % 
respektive 17,6 %. Den totala tiden, med nuvarande arbetsmetod, fördelas mellan inre 
ställ, 85,8 % och yttre ställ, 14,2 %. 
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6.2 SMED-arbete 

6.2.1 Steg 0 Nuläge  

Genom att vara i gemba och observera hur ställen går till har följande arbetsmoment kun-
nat identifieras. 

Aktiviteter under ställ 

• Hämta operationslista och skriva ut beredningskort  
• Förberedande ställ 
• Hämta program 
• Lämna program 
• Sätt Axxos i ställ 
• Byte av hylsa i stångmagasin 
• Inställning av magasin 
• Hämta grålåda 
• Byte klämbackar i magasin 
• Ställa spänntryck i motspindel (Endast i 13-312) 
• Byte av spindel 
• Byte av backar för färdigbit 
• Kontroll och eventuellt byte av befintliga skärverktyg 
• Montering och byte av skär eller andra verktyg 
• Hämta tolkar och mätpinnar 
• Inmätning av alla aktiva verktyg 
• Torrkörning 
• Hämta material 
• Anpassning av material till påförarhylsa genom svarvning (Sker ibland på 13-311) 
• Ta bort ändkant 
• Köra manuellt 
• Mätning 
• Kompensering 
• Testbit 
• Mätning i mätrum 
• Kapning 
• Mätning 
• Kompensering 
• Förstabit/Utfallsprov 
• Mätning av utfallsprov 
• Godkänt utfallsprov igångkörning 
• Kör ut sista bit på order 
• Mäta sista två bitar för SPS i mätrum 
• Fyll i papper för klar order 
• Avsluta Axxos och notera antal bitar gjorda samt kasserade bitar 
• Lämna papper för materialåtgång 
• Lämna till tvätt 

Det finns en viss skillnad på hur operatörerna utföra respektive ställ men det gäller fram-
förallt i vilken ordning som ovanstående momentet utförs i. 
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6.2.2 Steg 1 Uppdelning i inre- och yttre ställ  

Utifrån aktiviteterna som identifierades i avsnitt 6.2.1 har de benämnts med inre- och 
yttre. 

• Hämta operationslista och skriva ut beredningskort -Yttre 
• Förberedande ställ -Yttre 
• Hämta program -Yttre 
• Lämna program -Inre 
• Sätt Axxos i ställ -Inre 
• Byte av hylsa i stångmagasin - Inre 
• Inställning av magasin - Inre 
• Hämta grålåda - Inre  
• Byte klämbackar i magasin - Inre 
• Ställa spänntryck i motspindel (Endast i 13-312) - Inre 
• Byte av spindel - Inre 
• Byte av backar för färdigbit - Inre 
• Kontroll och eventuellt byte av befintliga skärverktyg - Inre 
• Montering och byte av skär eller andra verktyg - Inre 
• Hämta tolkar och mätpinnar -Inre 
• Inmätning av alla aktiva verktyg - Inre 
• Torrkörning - Inre 
• Hämta material -Inre 
• Anpassning av material till påförarhylsa genom svarvning (Sker ibland på 13-311) - 

Inre 
• Ta bort ändkant - Inre 
• Köra manuellt - Inre 
• Mätning - Inre 
• Kompensering - Inre 
• Testbit - Inre 
• Mätning i mätrum - Inre 
• Kapning - Inre 
• Mätning - Inre 
• Kompensering - Inre 
• Förstabit/Utfallsprov - Inre 
• Mätning av utfallsprov - Inre 
• Godkänt utfallsprov igångkörning - Inre 
• Kör ut sista bit på order - Inre 
• Mäta sista två bitar för SPS i mätrum - Inre 
• Fyll i papper för klar order -Inre 
• Avsluta Axxos och notera antal bitar gjorda samt kasserade bitar - Inre 
• Lämna papper för materialåtgång - Inre 
• Lämna till tvätt - Inre 
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6.2.3 Steg 2 Inre ställ separerat från yttre ställ 

En separation av aktiviteterna från avsnitt 6.2.2 har genomförts och delats in i två delar, 
yttre ställ och inre ställ. 

Yttre ställ  

• Hämta operationslista och skriva ut beredningskort  
• Förberedande ställ 
• Hämta och lämna program 

Inre ställ 

• Sätt Axxos i ställ 
• Byte av hylsa i stångmagasin 
• Inställning av magasin 
• Hämta grålåda 
• Byte klämbackar i magasin 
• Ställa spänntryck i motspindel (Endast i 13-312) 
• Byte av spindel 
• Byte av backar för färdigbit  
• Kontroll och eventuellt byte av befintliga skärverktyg 
• Montering och byte av skär eller andra verktyg 
• Hämta tolkar och mätpinnar 
• Inmätning av alla aktiva verktyg 
• Torrkörning 
• Hämta material 
• Anpassning av material till påförarhylsa genom svarvning (Sker ibland på 13-311) 
• Ta bort ändkant 
• Köra manuellt 
• Mätning 
• Kompensering 
• Testbit 
• Mätning i mätrum 
• Kapning 
• Mätning 
• Kompensering 
• Förstabit/Utfallsprov 
• Mätning av utfallsprov 
• Godkänt utfallsprov igångkörning 
• Kör ut sista bit på order  
• Mäta sista två bitar för SPS i mätrum 
• Fyll i papper för klar order 
• Lämna program 
• Avsluta Axxos och notera antal bitar gjorda samt kasserade bitar  
• Lämna papper för materialåtgång 
• Lämna till tvätt 

  



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   33

6.2.4 Steg 3 Inre ställ omvandlat till yttre ställ  

De aktiviteter som kan anses tillhöra yttre ställ har flyttats ut från inre ställ. De har kursi-
verats. 

Yttre ställ, före 

• Hämta operationslista och skriva ut beredningskort  
• Förberedande ställ 
• Hämta och lämna program 
• Hämta grålåda 

• Hämta material 

• Anpassning av material till påförarhylsa genom svarvning (Sker ibland på 13-311) 

• Hämta tolkar och mätpinnar 

Inre ställ 

• Sätt Axxos i ställ 
• Byte av hylsa i stångmagasin 
• Inställning av magasin 
• Byte klämbackar i magasin 
• Ställa spänntryck i motspindel (Endast i 13-312) 
• Byte av spindel 
• Byte av backar för färdigbit  
• Kontroll och eventuellt byte av befintliga skärverktyg 
• Montering och byte av skär eller andra verktyg 
• Inmätning av alla aktiva verktyg 
• Torrkörning 
• Ta bort ändkant 
• Köra manuellt 
• Mätning 
• Kompensering 
• Testbit 
• Mätning i mätrum 
• Kapning 
• Mätning 
• Kompensering 
• Förstabit/Utfallsprov 
• Mätning av utfallsprov 
• Godkänt utfallsprov igångkörning 
• Kör ut sista bit på order  
• Mäta sista två bitar för SPS i mätrum 
• Fyll i papper för klar order 
• Lämna program 
• Avsluta Axxos och notera antal bitar gjorda samt kasserade bitar 

Yttre ställ, efter 

• Lämna papper för materialåtgång 

• Lämna till tvätt 
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6.2.5 Steg 4 Förbättring av alla ställ  

De aktiviteter som ingår i stället har omvandlats till den checklista som operatörerna ska 
använda vid pilotstudien. För att minska den inre ställtiden kan momentet gällande in-
ställning av stångmagasin gå att parallellägga, vilket nedan är skrivet inom parantes. Det 
förutsätter att båda operatörerna är på plats vid ställets genomförande, därav är momen-
ten inte utflyttade ifrån det inre stället. 

De momenten som tar längst tid i det inre stället är, enligt tidsstudien 6.1, Kontroll och 

byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3 och Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Test-

bit. I momentet Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3 förekommer det rela-
tivt ofta att operatören behöver byta de verktyg som är framplockade eller saknas. Resul-
tatet av spagettidiagrammen, se avsnitt 6.3, styrker att operatören gör onödiga förflytt-
ningar i samband med stället. För att minska och minimera tidsåtgången för momentet 
har en ställåda tagits fram, se avsnitt 6.2.7. Vad det gäller momentet Köra manuellt, 

Mätning, Kompensering, Testbit behövs större kompetens inom CNC-bearbetning för att 
kunna avgöra om arbetssättet är optimalt. 

En ytterligare förändring är att lyfta ut SPS mätningen av de två första bitarna ur det inre 
stället för att minska tidsåtgången. 
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Yttre ställ, före 

• Kontrollera och hämta tolkar och mätdon  
• Skriv ut ritningar, beredningsblad och hämta program  
• Plocka fram spindelhylsor och verktyg/skär enligt beredningsblad  
• Kontroll och inställning av alla verktyg och skär  
• Hämta grålåda 
• Hämta rätt material och eventuellt bearbeta ändkant 

Inre ställ 

• Kör ut sistabit på order 
• SPS mät sista två bitar 
• Fyll i papper på klar order och lägg i tvättlåda med färgkort 
• Lämna program 
• Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar 
• Sätt Axxos i ställ 
• Utplockning av överblivet material (Parallelläggning) 
• Byte av hylsa i stångmagasin (Parallelläggning) 
• Inställning av magasin (Parallelläggning) 
• Byte klämbackar i magasin (Parallelläggning) 
• Städning och ev. ställa spänntryck i motspindel  
• Byte av spindelhylsa och ev. utstötare 
• Byte av backar för färdigbit  
• Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3 
• Inmätning av alla aktiva verktyg 
• Torrkörning 
• Ta bort ändkant 
• Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit 
• Kapning, Mätning, Kompensering 
• Mätning av förstabit  
• Godkänd förstabit, igångkörning 
• Avsluta ställ i Axxos 

 

Yttre ställ, efter 

• Lämna föregående order till tvätt 
• SPS mät första två bitar 
• Lämna papper för materialåtgång på föregående order 
• Återställ verktyg och spindelhylsor 
• Återställ tolkar och mätdon 
• Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 
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6.2.6 Checklista 

Checklistan bygger på det fjärde och sista steget i SMED-arbetet, se avsnitt 6.2.5. 

Arbetet med att ta fram en checklista för hur ställ bör genomföras till operatörerna resul-
terade i två olika varianter. Den ena varianten, se bilaga 11, bygger på att föregående 
produktion körs till tvätt direkt efter den är avklarad. Den andra varianten, se bilaga 12, 
bygger på att föregående order lämnas till tvätt efter att stället är genomfört.  

De två varianterna av checklistor kan i sin tur användas på två olika sätt. Inställningen av 
stångmagasinet går att parallellägga tillsammans med den andra operatören. Ingående 
moment har markerats med mörkare grå färg i checklistorna, se bilaga 11 och 12. 

6.2.7 Ställåda 

I ett led att minska tidsåtgången i det inre stället har en ställåda, se bild 3, tagits fram för 
att förvara spindelhylsor, verktyg och andra detaljer som ska användas vid stället. Lådan i 
sig har strukturerats upp i ett antal fack med bestämda funktioner, t.ex. har de två spin-
delhylsorna varsitt fack. Idag plockas merparten av detaljerna fram för stället, men inte 
alla ingående detaljer, samt att de ställs utan någon form av ordning vid arbetsbänken. 
Med hjälp av ställådan skapas ordning och struktur samt att förutsättningar för att rätt 
verktyg finns på plats innan det inre stället börjar. Ställådan kommer att testas skarpt 
under pilotstudien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bild 3 Ställåda utan verktyg  Bild 4 Ställåda med verktyg  
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6.3 Spagettidiagram 

Under tidsstudien som genomfördes togs även spagettidiagrammen fram som visar de 
rörelser som operatören gjorde under tiden som stället pågick. Genom att gå med och 
mäta operatören går det att konstatera att den sträcka som tillryggaläggs under ett ställ är 
mellan 500 till 600 meter. Det är relativt liten skillnad mellan 13-311 och 13-312 i de 
rörelser som utförs. Det som skiljer är egentligen bara rörelsen från plocklagret till svar-
ven, att det under vår studie inte skett någon ytjämnhetsmätning i mätrummet på 13-312 
samt att 13-311 tar en annan väg när de lämnar papper för materialåtgång. Spagettidia-
grammet som gjordes för 13-311 och 13-312 innan SMED-arbetet går att se i bilaga 6 och 
i bilaga 7. Samtliga av de rörelser som visas i bilagorna utförs innan SMED-arbetet och 
är under det inre stället.  

6.4 Internbenchmark på Cejn 

Resultatet som den internbenchmarken visar är baserat på observationer som gjordes 
under ett ställ tillsammans med en av operatörerna i småserietillverkningen. Observatio-
nen visar att det finns ett antal faktorer som gör att deras ställtider är kortare.  

• Mindre maskin med endast en revolver 
• Förbereder program, material och verktyg bättre 
• Operatören ställer frekvent 
• Program till maskinen skickas via det lokala nätverket 
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7 Analys 

7.1 SMED-arbete 

Resultatet av SMED-arbetet utifrån de fem stegen visar att arbetsmomenten kvarstår men 
i en annan ordning. Grunden i SMED-arbetet är att få bort alla moment som inte behöver 
vara i det inre stället och flytta det till yttre stället. För att effektivisera det inre stället 
fokuserade SMED-arbetet på att se till att stället var väl strukturerat och väl förberett. 
Uppsättning av verktyg i maskinen samt materialets beskaffenhet har stor påverkan på 
den inre ställtiden. Kompetens inom området saknas i projektet och är därför inte vidare 
analyserat. 

Förändringen som SMED-arbetet medför har inverkan på operatörernas arbetssätt och 
därmed är följden att momenten tar längre tid att genomföra innan det nya arbetssättet är 
invant, se avsnitt 2.6. 

Genom att förändra arbetsordningen minskar antalet förflyttningar under den inre ställti-
den, vilket är en av de sju slöserierna enligt Liker (2009). Utifrån de spagettidiagram som 
visar förflyttningarna under ställen i maskincellen, se avsnitt 6.3, går det att konstatera att 
många onödiga rörelser finns. Ett annat slöseri som minskar är onödiga arbetsmoment. 
Genom att använda ställådan, se bild 3 och se bild 4, leder det till bättre struktur av verk-
tyg och andra ingående delar inför stället. Spagettidiagrammet styrker även det här kon-
staterandet genom att många av de avbildade rörelserna är onödiga arbetsmoment under 
den inre ställtiden. 

7.1.1 Checklista  

Checklistan är första steget i att skapa ett standardiserat arbetssätt, se avsnitt 2.2.6, vilket i 
grunden är ett Leanarbete för att skapa ett bästa sätt att utföra ett ställarbete på. Det är 
därför viktigt att checklistan kontinuerligt ses över av operatörer och produktionsledning 
för att ständigt förbättra den.  

Resultatet av pilotstudiens inledande möte visade att den checklista som gav störst effekt 
på stället inte gick att använda, se avsnitt 8, utan valet föll på att använda checklistan där 
tvätten sker utanför det inre stället och utan parallelläggning, se bilaga 12.  

7.1.2 Ställåda 

Anledning till att ställådan togs fram var dels att utföra ett 5S inspirerat arbete på fram-
plockningen inför nästkommande ställ. Dels att den ger en visuell bild av vilka detaljer 
som ingår i stället och därmed tydlighet om något saknas. Det är även kopplat till Biche-
nos (2013) steg 4, se avsnitt 2.1.1, i SMED-arbetet för att minska tiden för det inre stället. 
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Tabell 1 Möjliga tidsvinster beroende på val av arbetssätt 

Tabell 2 Långsiktig teoretiskt möjlig tidsbesparing av minskad inre ställtid be-

roende på val av arbetssätt  

7.2 Tidsstudie 

Tidsstudien visar att det inre stället motsvarar ca 85 % av ställtiden, vilket får anses vara 
mycket tid som läggs i det inre stället. Det längsta momentet Köra manuellt, Mätning, 

Kompensering, Testbit motsvarar utifrån den inre ställtiden 23 %. Momentet Byte av 

verktyg har delats upp i tiden det tar för att byta ett verktyg. Orsaken till uppdelningen är 
att bättre kunna jämföra olika ställ med varandra, då de innehåller olika antal verktygsby-
ten. Tiderna från bilaga 4 har fungerat som indata till steg 4 i SMED-arbetet samt delvis 
varit en bidragande orsak till att ta fram ställådan, 6.2.7. 

För att påvisa den effekt ett annat arbetssätt kan medföra har de tider som sammanställts i 
tidsstudien förts in i de olika varianterna av checklistor som tagits fram, resultatet av det 
kan ses i tabell 1. 

 

 

Bara genom att ändra arbetsmetod skapas en betydligt kortare inre ställtid utan att ta i 
beaktande vilken metod som väljs. Det här underlaget gavs till produktionsledningen för 
beslut av vilken checklista som skulle väljas. För att än mer påvisa effekten av förändrat 
arbetssätt beräknades en mer långsiktig tidsbesparing fram, tabell 2. Beräkningen är gjord 
på att det sker ca 300 ställ under ett år, och den procentuella förändringen utifrån nuva-
rande arbetssätt. 

 

 

Tidsstudien visar hur effektiv SMED-metoden är och bara genom att förändra ordningen 
på arbetsmomenten visar resultatet från tidsstudien på möjligheten till ca 20 % mindre 
ställtid. 

  

s/ställ min/ställ 300    ställ    (s) 300    ställ    (h) %    förändring

Största    utfall 1866 31,1 559852 155,5 23,2%
Minsta    utfall 1551 25,9 465352 129,3 19,2%

Resultat av tidsstudien Inreställ Yttreställ Inreställ i % Yttreställ i %

Nuvarande arbetsmetod (1) 8059 1333 85,8% 14,2%

Ny arbetsmetod

Med tvätt med parallellt magasin (2) 6264 2887 68,5% 31,5%
Med tvätt utan parallellt magasin (3) 6508 2887 69,3% 30,7%
Utan tvätt med parallellt magasin (4) 6193 2958 67,7% 32,3%
Utan tvätt utan parallellt magasin (5) 6437 2958 68,5% 31,5%



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   40

7.3 Internbenchmarking 

Det som går att konstatera, baserat på resultatet, är att operatörerna i rostfricellen kan dra 
lärdomar av vad operatörerna gör i småserien för att förbättra sitt eget arbete. Maskinerna 
som står i rostfricellen bör klara av att ta emot program över det lokala nätverket utan 
några större problem. Det gör att personalen kan övervaka maskinen medan de gör i ord-
ning programmet för nästkommande artikel. Något som projektet påpekat är att bättre 
förberedande innan stället ska ske ger kortare ställtider. Operatören i småserien förbere-
der bättre och mer strukturerat än i rostfricellen, vilket styrker att påståendet stämmer. 
Självklart kan även småserietillverkningen bli bättre och kan dra nytta av den ställåda 
som tagits fram i avsnitt 6.2.7. De verktyg som monteras i småseriemaskinen är förins-
tällda genom att verktygsdata tas fram i verktygsrummet innan stället påbörjas. Det är en 
klar fördel under själva inre stället då det är bara att skriva in verktygsdata i maskinen. 
Nackdelen med lösningen är att när verktyget går sönder under produktion behöver en ny 
inmätning göras i verktygsrummet, då ingen inmätningsutrustning finns till maskinen. 

7.4 Spagettidiagram 

Spagettidiagrammen visar att det är många onödiga rörelser under inre ställ. Den sträcka 
som operatörerna för respektive maskin går kan ses i bilaga 6 och bilaga 7. Utifrån dia-
grammen samt genom SMED-arbetet går det att konstatera att rörelserna till verktygs-
rummet i många fall är onödiga och kan undvikas om ställen är bättre förberedda. Den 
här analysen är den bidragande orsaken till att ställådan togs fram, se avsnitt 6.2.7. Ut-
ifrån den checklista som är framtagen kan ett idealt rörelsemönster ritas upp, se bilaga 8. 
Sträckan som det ideala rörelsemönstret visar är ca 150 - 200 m, vilket är ca en tredjedel 
av sträckan som operatören förflyttade sig innan SMED-arbetet, se avsnitt 6.3.  
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8 Pilotstudie 

8.1 Bakgrund 

Syftet med pilotstudien är att testa de förändringar som resultatet av SMED-arbetet och 
tidsstudien har medfört samt pröva checklistan i verkligheten. En förändring projektet 
önskade att testa var att lämna färdig artikel till tvätt efter stället. Ett krav från produk-
tionsledningen var dock att sammanblandning av färdig artikel från föregående produk-
tion och den nystartade efter ställ inte skulle vara möjlig. Lösningen på det var att placera 
färdig artikel bakom stångmagasinet vid 13-311, se bild 5, för att senare transporteras till 
tvätt.  

 

 

Pilotstudien ger information om effekten av SMED-arbetet och om den är jämförbar med 
det teoretiskt beräknade resultatet, se avsnitt 7.2. Studien innefattar tidtagning av ställ och 
uppritande av spagettidiagram som genomförs med den framtagna checklistan.  

För att få en bra start på pilotstudien kallades samtliga berörda deltagare till ett möte där 
resultatet av SMED-arbetet och tidsstudien presenterades samt information om hur studi-
en kommer att genomföras.  

Efter uppstartsmötet, där checklistan presenterades, framkom att det med största sanno-
likhet i dagsläget inte går att parallellägga momenten i stångmagasininställningen. Orsa-
ken till det är att CNC-maskinens dörr inte kan vara öppen samtidigt som hydrauliken i 
stångmagasinet används. En vidare undersökning och riskanalys av möjligheten av paral-
lelläggning får företaget arbeta vidare på efter projektets avslut. Den checklista som pilot-
studien baseras på återfinns i bilaga 12. 

  

Bild 5 Placering av färdig artikel innan tvätt. 
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Tabell 3 Fördelning av inre- och yttre ställtider för respektive arbetsmetod  

8.2 Resultat  

Den inför studien framtagna checklistan har en klar förbättringspotential, konstaterandet 
är grundat i observationer som gjordes under pilotstudien samt via samtal med operatö-
rerna.  

Ställådan som togs fram under SMED-arbetet mottogs bra av operatörerna. Glädjande är 
att operatörerna själva bad om att få använda ställådan, även då ingen observation pågick 
i projektet. Via spagettidiagrammen, se bilaga 6 och bilaga 7, går det att konstatera att 
förflyttningarna av personalen minskar under de inre ställen genom användandet av 
ställådan, se bilaga 9 och bilaga 10. Genom att inte lämna tvätten under pågående inre 
ställ ger även det en effekt på mindre rörelser av operatörerna. Resultatet av mätningarna 
gjorda efter de inritade rörelserna i spagettidiagrammen visar att operatörens rörelser 
minskar med ca 300 - 350 meter per ställ, vilket är ca 40 - 60 % mindre än innan SMED-
arbetet.  

Tidsvinsten som framkommer med hjälp av checklistan och ställådan visar att det nya 
ställsättet ger en fördelning mellan inre och yttre ställtid på ca 77 % och ca 23 % se tabell 
3. Övriga siffror i tabell 3 är hämtade från tabell 1.  

 

 

De långsiktiga förändringarna visar på ett resultat på 11 % utifrån pilotstudien, se tabell 4. 
De teoretiska siffrorna är hämtade från tabell 2. Siffrorna har beräknats utifrån den pro-
centuella förändringen som pilotstudien visar gällande inre ställ, vilka togs fram i tabell 3 
och ställdes i relation mot tiden i nuvarande arbetsmetod 1. 

 

 

 

  

Tabell 4 Skillnaden mellan den teoretiskt beräknade utfallet och pilotstudien 

baserad på ett års produktion 

s/ställ min/ställ 300 ställ (s) 300 ställ (h) % förändring

Utfall teoretiskt 1622 27 486652 135 20%

Utfall pilotstudie 847 14 254088 71 11%

Resultat    av    tidsstudien Inre    ställ    i    s Yttre    ställ    i    s Inre    ställ    i    % Yttre    ställ    i    %

Nuvarande arbetsmetod (1) 8059 1333 85,8% 14,2%

Arbetsmetod (5) (Teoretisk) 6437 2958 68,5% 31,5%
Arbetsmetod (5) (Pilotstudie) 8600 2599 76,8% 23,2%
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8.3 Analys  

Resultatet av pilotstudien visar att den inre ställtiden var längre än den som fångades i 
tidsstudien. Under pilotstudien var de ställ som klockades mer komplicerade än under den 
inledande tidsstudien. Anledningen till att de är mer komplicerade berodde på att artiklar-
na inte var lika de som fångades i den första tidsstudien. Ett av ställen utfördes efter det 
att maskinen kört sönder sex stycken verktyg vilket medförde att den inre ställtiden blev 
längre. Ett annat utfördes på en maskin som operatören inte normalt brukar ställa. En 
annan sak som påverkar resultatet negativt är att det förekom viss upplärning av hur mo-
menten är tänkta att genomföras mellan operatör och student. Då projektet inte kunde 
avvara mer tid till pilotstudien var det tvunget att använda de tider som gick att få. 

Det resultat som är intressant är att fördelningen mellan det inre och yttre stället har för-
ändrats, vilket visar att SMED-arbetet har gett effekt. Troligtvis kommer en större effekt 
kunna påvisas vid en jämförelse under längre tidsperiod. 

Pilotstudien visar också att operatören befinner sig mer runt maskinen, vilket framkom-
mer av spagettidiagrammen som ritades under pilotstudien, se bilagor 9 och 10. Det är 
tydligt att ställådan och att färdig artikel inte lämnas till tvätt har gett effekt. 

Ställådan visar på att även en tidsbesparing sker i momentet Kontroll och byte av verktyg 

i revolver 1, 2 och 3. Minskningen är ca 8 % utifrån siffrorna i bilaga 4 och bilaga 13 för 
varje verktyg som byts under stället. 

Besparingen beräknas enligt 

 :*&;<$(')	(	% =
(>�����	�		���	9����?
�5?	�		���	9����?
)

>�����	�		���	9����?

 (Ekv. 7) 

Beräknat 

	
(238 − 213)

238
≈ 8% 

Efter genomförd pilotstudie kan det konstateras att ytterligare möjligheter till förbättring-
ar finns, som att använda dubbla programkort och att använda sig av en gemensam skrot-
binge. De här förslagen utvecklas mer i detalj under förbättringsförslag, se avsnitt 10.1. 

Under pilotstudien upptäcktes det att företaget har en tid då maskinerna står still innan 
Axxos registrerar ställ. Det gör att den här tiden aldrig har registrerats, men som ändå 
påverkar den planerade produktionstiden. Från företaget har det inte funnits tydliga rikt-
linjer för hur den tiden ska registreras. Tiden har registrerats olika beroende på operatör. 
Den normalt använda formuleringen för tiden på företaget är Uppstart/Avstängning, men 
den koden används även när maskinen stängs av för kvällen, helgen och längre ledighet. 
Det innebär att tiden inte är synliggjord och därmed inte naturligt kopplat till ställarbete. 
Följden blev att checklistan förändrades och en del som kallas Avslut av order fångar upp 
den tiden. Efter diskussion med produktionsledningen är koden inlagd i Axxos för maski-
nerna i rostfricellen. Då det även finns marginella skillnader mellan maskinerna gällande 
hur stället går till har en checklista för varje maskin tagits fram, vilket stöds av Shingo 
(1985). De slutgiltiga checklistorna återfinns i bilaga 15.  
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9 Slutsats 

9.1 Diskussion 

Efter genomförd nulägesanalysen går det att konstatera att ställtiden är på ca 18 % av 
planerad produktionstid. Samma analys visar att maskincellen har TAK-värden på drygt 
40 %, se avsnitt 4. Det är klart under det genomsnittliga TAK-värdet är på ca 70 % som 
Johansson och Nord (1997) gällande skärandebearbetning tar upp. Maskincellen är än-
dock över det från företaget förutbestämda TAK-målvärdet som ligger på 32 %. Här 
tycker vi att det saknas en utmaning för operatörerna då de idag redan når TAK-värdet. I 
det fortsatta arbetet bör operatörerna utmanas med mer utmanande, men ändå rimliga, 
målvärden gällande TAK. 

För att kunna utföra syftet med arbetet togs ett gemensamt beslut mellan samtliga inblan-
dade parter om att SMED-metoden skulle användas. Förutom den metoden har vi valt att 
använda andra Leanverktyg, se avsnitt 2.2, som harmoniserar med det här arbetet, då 
Cejn använder Lean som produktionsfilosofi. Företaget är dock i början av sitt Lean-
arbete och där de fortfarande är i implementationsfasen och kommit olika långt i olika 
delar av företaget. 

Projektet har gett oss en insikt i att det enkla är att komma på en förändring, men att få 
människor att ändra invanda beteenden och förklara varför de ska ändra sig är det svåra. 
En annan insikt vi har fått är hur viktigt det är att befinna sig på Gemba för att förstå och 
kunna förändra arbetet som utförs. Att arbeta tillsammans med operatörerna gjorde att 
många av tankar om förändringar kom fram, några av dem kasserades medan andra tan-
kar har lett fram till viktig indata i det här arbetet. Det ger oss en förståelse för hur Lean-
arbete fungerar i praktiken och hur viktigt det är med kommunikation mellan olika nivåer 
inom en organisation. 

Risken finns att den teoretiska effekten som kan påvisas inte är möjlig att nå. Det på 
grund av att det finns en betydande fara att en återgång till gamla rutiner sker efter pro-
jektets avslut. Det är viktigt att produktionsledningen kontinuerligt följer upp arbetet ute i 
maskincellen för att förhindra att det sker.  

Resultatet av projektet går att standardisera för att sedan leda till ytterligare förbättrings-
arbete. Viktigt är att skynda långsamt och inte ta för stora kliv i förbättringsarbetet. 

Genom de kortare ställtiderna kommer produktionen att bli mer effektiv, vilket har lång-
siktig inverkan på den hållbara utvecklingen. Med den mer effektiva produktionen kom-
mer behovet av produktion utanför planerad arbetstid minska och därmed leda till mindre 
energiåtgång och lägre kostnader.  
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9.1.1 SMED-arbetet 

SMED-arbetet är i grunden ett praktiskt arbetssätt som kan pågå utan att ett specifikt pro-
jekt behöver leda det. Metoden är dock beskriven i olika teoretiska sammanhang och det 
är därifrån den valda metoden av Bicheno (2013) är hämtad. Styrkan med metoden är den 
visuella uppställningen av de fem steg som Bicheno (2013) föreslår och lämpar sig där-
igenom bra för SMED-arbete, framför allt i de fall erfarenhet saknas. Metoden ger ett lätt 
förståeligt och strukturerat arbetssätt kring SMED-arbete, men även då erfarenhet finns 
kan den ge ett gott stöd. Avsaknaden av kopplingen mot människor och hur de förhåller 
sig mot förändringar är en svaghet i metoden som Bicheno (2013) tagit fram.  

Som komplement till Bichenos (2013) SMED-metod och för att styrka resultatet utfördes 
tidsstudier och spagettidiagram. Det gav en samlad bild över alla moment som utförs 
under ställen. En svårighet med att fånga ställen är att de ofta pågår under flera skift, 
främst beroende på att förberedelserna sker långt innan själva stället påbörjas. Resultatet 
av SMED-arbetet har gett företaget en bild av möjliga tidsvinster, men även spagettidia-
grammen har bidraget med sin tydliga bild av de rörelser som företas under själva stället 
och indirekt med indata till när de slutgiltiga checklistorna togs fram. 

McIntosh (2001) kopplar i sin syn på SMED-arbetet även mot människans inverkan på 
arbetet. De aspekter som tidigare tagits upp i avsnitt 2.1.1 har betydelser för hur fram-
gångsrikt SMED-arbetet kommer att bli.  

Resultat av SMED-arbetet leder till en förändring i det praktiska arbetssättet för operatö-
ren, men förhoppningsvis leder det även till en förändrad tankegång gällande ställarbetet. 
Attityden till förändringar, är enligt oss, varierande från person till person. Den kan ses 
som ett möjligt hot mot det framtida förbättringsarbetet tillsammans med riktningen, där 
strukturen runt hur förbättringsarbete genomförs och hur ledarskapet understödjer det-
samma brister. Möjligheterna för ett lyckat förbättringsarbete är att resurserna finns och 
att alla är medvetna om effekten av bättre ställarbete. 

9.1.2 Ställåda 

I arbetet med att minska ned tiden för det inre stället och en möjlighet att skapa bättre 
struktur i förberedelserna av ställen, resulterade det i en ställåda, se bild 3 och se bild 4. 
Operatören plockar fram och ställer i samtliga delar som behövs under stället. Det ger ett 
mer strukturerat och visuellt arbete och i förlängningen en ytterligare minskning av den 
inre ställtiden. Den fullständiga effekten av ställådan kommer inte projektet kunna mäta 
då operatören behöver upplärningstid. När den testades skarpt under pilotstudien visade 
det sig att den fungerar mycket väl och tiderna (se bilaga 13 samt spagettidiagrammen 
bilaga 9 och bilaga 10) styrker det här påståendet. Förutom de här resultaten visade ope-
ratörerna på ett positivt gensvar för att använda sig av ställådan när de testade den under 
pilotstudien. 
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9.1.3 Checklista 

Under arbetets gång har olika versioner av checklistan förekommit, fler än vad som finns 
med i rapporten. Anledningen till det är att förbättringar har identifierats under projektet. 
De som presenteras i rapporten är de som är av betydelse och har använts i pilotstudien. 
De slutgiltiga checklistorna, se bilaga 15, är de som lämnas över till företaget från projek-
tet. Självklart måste arbetet fortsätta med att förbättra checklistorna än mer efter det att 
projektet avslutats i sann Kaizenanda. 

Bara genom att flytta om arbetsmomenten ifrån nuvarande arbetsmetod till checklistan 
som användes i pilotstudien visade det på en möjlig teoretisk minskning på ca 20 % av 
den inre ställtiden. Vi hade inte förväntat oss en sådan stor förändring bara genom att 
flytta ut onödiga moment från det inre stället.  

Diskrepansen mellan den teoretiska beräknade förändringen av ställtiden och den via 
pilotstudien mätta beror bland annat på att operatörerna behöver läras upp om hur de ska 
genomföra det nya stället. Inlärningskurvan, se avsnitt 2.6, visar att ställtiden kommer att 
bli kortare för varje ställ som utförs. Det styrker än mer att den teoretiska beräknade tiden 
är fullt möjligt att uppnå, men även att förbättra. 

9.2 Produktmål 

Arbetet under stället är relativt likt från operatör till operatör. Variationen ligger i ord-
ningen momenten utförs, inte i vilka moment som utförs. Utifrån det produktmål som 
sattes upp i avsnitt 1.5.1 är målet med att beskriva hur ställen ser ut och genomförs i nu-

läget uppfyllt.  

Genom tidsstudien samt SMED-arbetet har det konstaterats att en ställtidsförkortning 
med runt 20 % går att genomföra. Det har påvisats genom att ta de tider som tidsstudien 
gav och förts in i de framtagna checklistorna. Checklistorna i sig är i stort sett en föränd-
ring av arbetsmomentens ordning. Därför är tiderna applicerbara. Med anledning av det 
är produktmål, se avsnitt 1.5.1, visa på möjlig ställtidsförkortning med hjälp av tidsstu-

die och SMED-arbete och framtagning av förslag till checklista för ställ uppfyllt.  

Inga onödiga processer har under arbetets gång kunnat identifieras, men däremot proces-
ser och arbetsmoment som kan utföras på annat sätt än vad som görs idag. Därmed är 
produktmålet, se avsnitt 1.5.1, undersöka om icke nödvändiga processer finns i ställen 
besvarat. 

En pilotstudie är genomförd, se avsnitt 8. Slutsatsen som dragits är att ställådan mottagits 
väldigt positivt, att checklistan fungerar och att den modifierats efter pilotstudien. Målet, 
genomföra och dra slutsatser från pilotstudien, anser vi där med uppnått. 

Genom att använda Bichenos (2013) SMED-metod har ställtidsförbättring genomförts på 
rostfricellen. Utifrån det resultat som är framtaget, visar det att SMED-arbetet ger ett 
resultat på ca 11 % minskning av tiden som läggs på det inre stället. I och med det är 
produktmålet, genomföra ställtidsförbättring genom användandet av SMED-metoden 
uppfyllt.  
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För att ytterligare stärka resultatet av arbetet har siffror från Axxos tagits fram och den 
genomsnittliga ställtiden i procent beräknats i maskincellen, se diagram 4, fördelningen 
per maskin se bilaga 14. Genomsnittliga ställtiden under vecka 11 till 19 är ca 17 %, vil-
ket är 1 % enhet lägre än vad som konstaterades i nulägesanalysen, se avsnitt 4.2.2. Re-
sultatet visar nio veckors ställtid, men där endast de två sista veckorna ingick i pilotstu-
dien och där ser vi att SMED-arbetet har gett effekt, då de är betydligt lägre än genom-
snittet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 4 Visar ställtider i  % av planerad produktionstid för maskin 13-311 & 13-312 
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10 Förbättringsförslag och fortsatt arbete 

10.1 Förbättringsförslag 

Ett antal förbättringsförslag tagits fram, de bygger på insamlad data samt till viss del av 
observationer under SMED-arbetet. 

10.1.1 Standardisering av ställ 

Efter att projektet har avslutats tar företaget ansvar över att standardisera de framtagna 
checklistorna och den framtagna ställådan för att sedan upprätthålla det nya arbetssättet. I 
förlängningen är det viktigt att standarden vidareutvecklas och förbättras i sann Kaize-
nanda.  

10.1.2 Inkörningstid och programmering 

Projektet har inte tittat på hur uppsättning av verktyg i maskinerna går till och hur det 
påverkar tiden fram till att förstabit är framtagen. Då vi saknar erfarenhet gällande hur 
CNC-maskiner körs har det inte kunnat analyseras om verktygen som sitter i maskinerna 
är optimalt uppsatta, om de standardriggar operatörerna har i maskinerna är optimalt ut-
formade. Någon analys av varför samma artikel tar betydligt kortare tid att bearbeta i 
annan maskin än vad det tar i 13-311 och 13-312 har inte gjorts. Finns det en bättre ord-
ning att utföra momenten i under själva inkörningen av artikel, har inte setts över i pro-
jektet. Ett påstående som hela tiden diskuterats under projektets gång är att det är svårt att 
producera i rostfritt material. Projektets uppgift var inte att se över det. I det fortsatta 
arbetet kan det vara värt att ifrågasätta och analysera påståendet mer i detalj och vilka 
faktorer som styr. 

Idag sköter operatörerna programmeringen av CNC-maskinerna då program saknas eller 
att förändringar har gjorts på detaljen som ska produceras. I det övriga maskincentrat sker 
det på en egen avdelning. Projektet har inte granskat om det är möjligt att använda samma 
arbetsmetod i rostfricellen.  

I det fortsatta arbetet som sker efter det att projektet är avslutat bör de här punkterna ses 
över då det finns tidsvinster att göra i ställtiden. 

10.1.3 Dubbla programkort 

Idag har operatörerna ett programkort som de använder för att ta ut det sist körda pro-
grammet och för att föra in det nya programmet i maskinen. Sättet som de utför arbetet på 
skiljer sig lite åt, men i stort sett tar de ut det gamla programmet och går till programme-
ringsrummet, se bilaga 5. Sedan för de över det till datorn, raderar minnet på kortet och 
till sist för de över det nya programmet på kortet. Därefter går de tillbaka till maskinen 
där de för in programmet. Under hela det här momentet står maskinen i ställ och därmed 
sker inget arbete vid själva maskinen.  

Förslaget är att införa två kort på varje maskin, ett för nytt program och ett för gammalt 
program. Då kan det nya programmet föras in på sitt kort innan stället påbörjas, alltså ett 
yttre ställ, och det gamla programmet tas ur maskinen på det andra kortet, inre ställ. Om 



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   49

1 

2 3 

det utförs på ett korrekt sätt kommer operatören inte lämna maskinen under programbytet 
och därmed kortas ställtiden ner. För att korten inte ska gå att blanda samman bör de skil-
jas åt med antingen olika färg eller tydlig märkning.  

I maskin 13-312 går det att använda ett USB som programkort, se bild 6, och därmed kan 
13-311 ärva kortet från maskin 13-312 och inget nytt kort behöver köpas in då de är dyra 
i inköp. 

 

 

Den här lösningen är den bästa kortsiktiga lösningen, men företaget bör titta över möjlig-
heten att koppla upp maskinerna mot det lokala nätverket. 

10.1.4 Gemensam skrotbinge 

Ett moment operatörerna ska genomföra innan de sätter maskinen i ställ är att räkna av 
antalet detaljer som har skrotats under produktionen. För att förenkla räknandet av kasse-
rade bitar bör skrotlådan som de slängs i tömmas vid varje avslut av ställ. Om det sker 
vid det tillfället kommer skrotlådan endast att innehålla de bitar som kasserats under pro-
duktion, de ska räknas av innan nytt ställ påbörjas. För att förenkla tömmandet av skrot-
lådan bör två större gemensamma skrotbingar, markerat 2 & 3 i figur 9, för maskincellen 
placeras ut, förslagsvis vid soptunnan, markerat 1 i figur 9, som står bredvid magasinet på 
13-311. Orsaken till att det ska vara två är att maskincellen ibland får köra ett svårkört 
stålmaterial och det ska inte blandas ihop med det rostfria materialet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9 Förslag på placering av 

skrotbingar 2 & 3  

Bild 6 Prototyp av dubbla USB 

minnen till  13-312 

Bild 7 Plats för skrotbingar vid änden 

av stångmagasin på 13-311 
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10.1.5 Parallelläggning av moment 

Ett moment som tidigt uppmärksammades under projektets arbete med att skapa en 
checklista var möjligheten att operatörerna kunde hjälpa varandra under själva stället. 
Förslaget var att inställningen av magasinet kan göras samtidigt som den andra operatö-
ren kan börja med inställningen av själva maskinen. Det kallas för parallelläggning av 
magasin, men stoppades då det inte var tekniskt möjligt att genomföra under projektets 
tidsram.  

Idén med parallelläggning av arbetsmoment i sig syftar till att skapa ett lagarbete under 
pågående skift. Det finns andra moment och inte bara under ställ som operatörerna kan ha 
hjälp av ett bättre lagarbete. Ett bättre lagarbete leder till högre effektivitet och leder i 
slutändan till förbättrade TAK-värden. 

10.2 Fortsatt arbete 

Under arbetets gång har ett antal sidoobservationer gjorts som har inverkan på tillgäng-
ligheten och i slutändan TAK-värdet. Observationerna bygger på iakttagelser och reflek-
tioner, men även på synpunkter från den operativa personalen.  

10.2.1 Råvarulager 

Idag sköter operatörerna själva sin materialhantering, vilket innebär att de själva har till-
gång till att fritt hämta och lämna material. I maskincentrat sköts materialhanteringen av 
lagerpersonalen, vilket innebär att de plockar ihop materialet och om behov finns kant-
svarvar det och kör ut det till berörd maskin. Om rostfricellens materialhantering kunde 
ske som i övriga maskincentrat, skulle det innebära minskad tidsåtgång för materialhan-
tering under drift och vid förberedande av ställ. Det har även observerats en ergonomisk 
risk när det gäller materialhanteringen. Tunga stänger är placerade ovanför axelhöjd i 
plocklagret medan lätta stänger är placerade i midjehöjd. Vid plocklagret finns inget 
hjälpmedel för hantering av tunga lyft. En omplanering av plocklagret bör genomföras 
och ett lyfthjälpmedel införskaffas för att förhindra framtida ergonomiska problem bland 
personalen. 

10.2.2 Axxos 

När arbetet har varit förlagt på Cejn har Axxos-systemet använts för att övervaka när ställ 
kommer att inträffa. Under den här tiden har det konstaterats att det finns ett antal olika 
brister i systemet. Det som observerats under tiden på Cejn är att i rostfricellen noterar 
operatörerna inte alltid de bitar som kasserats i Axxos-systemet. Följden blir att vid näs-
tan alla tillverkade artiklar visar Axxos 100 % kvalitet, vilket inte överensstämmer med 
verkligheten. I förlängningen ger det ett felaktigt TAK-värde på maskinerna. Observatio-
nerna har inte kunnat konstatera om problemet gäller övriga maskincentrat.  

I de slutgiltiga checklistorna har en punkt där operatören ska skriva in antalet kasserade 
artiklar i Axxos systemet tagits med, det innebär att TAK-värdena i Axxos blir mer till-
förlitliga.  
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10.2.3 Kunskapsförmedling 

Operatörerna har hög kompetens, men det är fortfarande en öppen fråga hur den kompe-
tensen förmedlas till andra operatörer inom företaget. I ett led att öka kompetensen finns 
det vinningar med att sprida kunskap tvärfunktionellt mellan alla operatörer i maskin-
verkstaden. Fördelen med arbetssättet är att kunskapen sprids bättre mellan operatörerna 
och att viktig kunskap inte bara försvinner vid t.ex. pensionsavgångar. En ytterligare vinst 
med arbetssättet är att det kan inverka positivt på TAK-värdena.   
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Bilagor 

Bilaga 1 TAK-värden nulägesanalys 

 

  

Maskin 13311 Maskin 13312
T A K T.A.K. T A K T.A.K.

40,6% 95,9% 93,8% 36,5% 87,1% 100,0% 98,7% 86,0%
56,6% 77,3% 100,0% 43,8% 57,8% 56,5% 92,8% 30,3%
62,0% 84,7% 100,0% 52,5% 60,8% 83,8% 100,0% 51,0%
61,1% 63,5% 100,0% 38,8% 41,9% 78,5% 100,0% 32,9%
58,6% 64,1% 100,0% 37,6% 91,6% 100,0% 100,0% 91,6%
53,3% 78,7% 100,0% 42,0% 69,2% 100,0% 100,0% 69,2%
54,4% 77,6% 100,0% 42,2% 3,8% 79,4% 100,0% 3,0%
65,6% 100,0% 100,0% 65,6% 86,2% 70,0% 100,0% 60,4%
44,1% 91,0% 90,7% 36,4% 40,1% 100,0% 100,0% 40,1%
29,9% 77,5% 100,0% 23,2% 40,7% 63,4% 100,0% 25,8%
45,0% 100,0% 100,0% 45,0% 31,9% 53,8% 100,0% 17,2%
35,2% 92,4% 88,5% 28,8% 64,7% 94,8% 97,5% 59,8%
69,5% 99,8% 100,0% 69,4% 77,7% 97,2% 91,8% 69,4%
43,7% 83,2% 90,1% 32,8% 58,5% 74,1% 100,0% 43,4%
62,8% 82,6% 100,0% 51,9% 85,7% 79,6% 100,0% 68,2%
35,3% 98,6% 100,0% 34,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
76,9% 100,0% 100,0% 76,9% 60,9% 100,0% 97,0% 59,0%
43,7% 83,2% 90,1% 32,8% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
62,8% 82,6% 100,0% 51,9% 36,8% 78,0% 100,0% 28,7%
37,3% 80,5% 100,0% 30,0% 28,1% 94,8% 100,0% 26,6%

Genomsnittligt TAK värde 51,9% 85,7% 97,7% 43,6% 56,9% 83,6% 98,8% 47,9%
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Bilaga 2 Ställtid för maskin 13-311 & 13-312 före SMED 

Vecka 13-311           

  Planerad produktionstid Ställtid Antal Tid i % Axxos Tid i % eget Genomsnittstiden i % 

2 40,29 12,95 2 14,20% 32,14% 19,56% 

3 53,35 18,79 2 24,10% 35,22% 19,56% 

4 71,49 18,42 4 23,60% 25,77% 19,56% 

5 64,05 14,87 3 19% 23,22% 19,56% 

6 56,50 20,24 5 25,90% 35,82% 19,56% 

7 72,58 5,23 1 6,70% 7,21% 19,56% 

8 75,42 0,00 0 0% 0,00% 19,56% 

9 74,93 0,00 0 0% 0,00% 19,56% 

10 73,36 12,23 3 15,70% 16,67% 19,56% 
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Vecka 13-312           

  Planerad produktionstid Ställtid Antal Tid i % Axxos Tid i % eget 
Genomsnittstiden i 

% 

2 41,42 4,74 1 5,20% 11,44% 15,34% 

3 32,20 6,00 1 7,70% 18,63% 15,34% 

4 75,57 15,01 4 19,20% 19,86% 15,34% 

5 60,48 13,12 4 16,80% 21,69% 15,34% 

6 67,64 15,03 4 19,30% 22,22% 15,34% 

7 70,76 1,73 2 2,20% 2,44% 15,34% 

8 74,94 12,05 4 15,40% 16,08% 15,34% 

9 71,17 4,81 3 6,20% 6,76% 15,34% 

10 77,41 14,66 2 18,80% 18,94% 15,34% 
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Bilaga 3 Tidtagningsdokument 

Maskin nr: Operatör:         

Datum: Analytiker:         

Ställmoment Nr Starttid Sluttid Rating Kommentar 
Hämta operationslista, skriva ut beredningskort            

Förberedande ställ           

Hämta och lämna program           

Sätt Axxos i ställ           

Byte av hylsa i stångmagasin           

Inställning av magasin           

Hämta grålåda           

Byte klämbackar i magasin           

Ställa spänntryck i motspindel (Endast i 13312)           

Byte av spindel           

Byte av backar färdigbit           

Byte av befintliga skärverktyg           

Montering och byte av skär eller andra verktyg           

Hämta tolkar och mätpinnar           

Inmätning av alla aktiva verktyg           

Torrkörning           

Hämta material           

Ta bort ändkant           

Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit           

Mätning i mätrum, Kapning, Mätning efter kapning           

Kompensering           

Förstabit/Utfallsprov           

Mätning av utfallsprov           

Godkänt utfallsprov igångkörning           

Kör ut sista bit på order           

Mäta sista två bitar (SPS i mätrum)           

Fyll i papper för klar order           

Avsluta Axxos (antal bitar gjorda + kasserade)           

Lämna papper för materialåtgång           

Lämna till tvätt           

            

            

Tidtagning godkänd av chef: 
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Datum Datum Datum Datum Datum Datum Summa Snitt tid %
Moment    i    ställ 2015-04-7 o 8 9-4-15 31-3-15 7-4-15 13-4-15 14-4-15

Hämta operationslista, skriva ut beredningskort 722 0 114 836 418 3,9%
Förberedande ställ 1558 1355 0 138 609 3660 915 8,5%
Lämna program 138 246 313 295 273 1265 253 2,4%
Sätt Axxos i ställ 3 0 30 21 54 18 0,2%
Byte av hylsa i stångmagasin, Inställning av magasin 41 231 233 65 130 205 905 151 1,4%
Hämta grålåda 0 10 0 34 75 119 40 0,4%
Byte klämbackar i magasin 59 101 105 140 50 102 557 93 0,9%
Ställa spänntryck i motspindel 27 0 7 11 10 55 14 0,1%
Byte av spindel 98 336 106 226 199 86 1051 175 1,6%
Byte av backar färdigbit 123 130 0 28 281 94 0,9%
Byte av befintliga verktyg 436 2154 1066 1249 1897 919 7721 1287 12,0%
Tid    verktygsbyte/verktyg 109 431 213 208 237 230 1428 238 2,2%
Hämta tolkar och mätpinnar 0 60 60 60 0,6%
Inmätning av alla aktiva verktyg 314 411 402 323 241 335 2026 338 3,2%
Torrkörning 260 1506 248 385 1134 289 3822 637 5,9%
Hämta material 254 1022 209 146 1426 171 3228 538 5,0%
Ta bort ändkant 15 57 145 42 16 106 381 64 0,6%
Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit 9729 1800 1415 420 2433 5648 1883 17,6%
Mätning i mätrum, Kapning, Mätning, Kompensering 1233 445 231 1909 636 5,9%
Förstabit/Utfallsprov 372 772 135 1279 426 4,0%
Mätning av utfallsprov 667 1195 1392 3254 1085 10,1%
Godkänt utfallsprov igångkörning 255 289 135 121 800 200 1,9%
Kör ut sista bit på order 49 100 0 523 672 224 2,1%
Mäta sista två bitar (SPS i mätrum) 300 473 0 349 1122 374 3,5%
Fyll i papper för klar order 42 0 0 67 109 55 0,5%
Avsluta axxos (antal bitar gjorda + kasserade) 31 93 0 239 20 383 96 0,9%
Lämna papper för materialåtgång 15 48 36 117 65 84 365 61 0,6%
Lämna till tvätt 48 107 48 49 100 76 428 71 0,7%

Städning 97 58 117 272 91 0,8%
Mätrum i fabrik? 127 0 200 327 164 1,5%
Återlämning verktyg + spindel 147 0 147 147 1,4%
Städning bordet 0 130 130 130 1,2%
Total ställtid 6160 13112 6544 3450 7878 7150 42866 10717

Bilaga 4 Resultat tidsstudie 
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Bilaga 5 Underlag för spagettidiagram 

  

5. 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 7. 

8. 

9. 

10. 

1. Rostfricell 
2. Mätrum för SPS mätning 
3. Råvarulager 
4. Programmeringsrum 
5. Verktygsrum 
6. Tvätt 
7. Mätrum för utfallsprov 
8. Småserietillverkning 
9. Övriga maskincentra 
10. Produktionsledning 
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Bilaga 6 Spagettidiagram innan SMED-arbete på 13-311 
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Bilaga 7 Spagettidiagram innan SMED-arbete på 13-312 
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Bilaga 8 Spagettidiagram - idealtillstånd 
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Bilaga 9 Spagettidiagram efter SMED-arbete på 13-311 

 

  



Ställtidsförbättring på Cejn AB  Högskolan i Skövde 

Hellberg och Lindberg   63

Bilaga 10 Spagettidiagram efter SMED-arbete på 13-312 
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Checklista    vid    ställ
Yttre    ställ Kommentar

1 Kontrollera och hämta tolkar och mätdon.
2 Skriv ut ritningar, beredningsblad och hämta program.
3 Plocka fram spindelhylsor och verktyg enligt beredningsblad
4 Kontroll och inställning av alla verktyg och skär
5 Hämta grålåda
6 Hämta rätt material och eventuellt bearbeta ändkant.

Inre    ställ

7 Kör ut sistabit på order.
8 SPS mät sista två bitar.
9 Fyll i papper på klar order och lämna program

10 Lämna föregående order till tvätt.
11 Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar.
12 Sätt Axxos i ställ.

13 Utplockning av överblivet material 
14 Byte av hylsa i stångmagasin
15 Inställning av magasin
16 Byte av klämbackar i magasin

17 Städning och ev. ställa in spänntryck i motspindeln.
18 Byte av spindelhylsa och ev. utstötare.
19 Byte av färdigbitsbackar.
20 Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3.
21 Inmätning av verktyg.
22 Torrkörning.
23 Ta bort ändkant.
24 Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit
25 Kapning, Mätning, Kompensering ev. testbit/Förstabit
26 Mätning av förstabit
27 Godkänd förstabit, igångkörning
28 Avsluta ställ i Axxos.

Yttre    ställ

29 SPS mät två första bitarna
30 Återlämna eventuellt överblivet material.
31 Lämna papper för materialåtgång på föregående order.
32 Återställ verktyg och spindelhylsor
33 Återlämna tolkar och mätdon.
34 Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 

Bilaga 11 Checklista med tvätt i inre ställ 
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Checklista    vid    ställ
Yttre    ställ Kommentar

1 Kontrollera och hämta tolkar och mätdon.
2 Skriv ut ritningar, beredningsblad och hämta program.
3 Plocka fram spindelhylsor och verktyg enligt beredningsblad
4 Kontroll och inställning av alla verktyg och skär
5 Hämta grålåda
6 Hämta rätt material och eventuellt bearbeta ändkant.

Inre    ställ

7 Kör ut sistabit på order.
8 SPS mät sista två bitar.
9 Fyll i papper på klar order och kör tvättkorg tiil markerad plats

10 Lämna program
11 Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar.
12 Sätt Axxos i ställ.

13 Utplockning av överblivet material 
14 Byte av hylsa i stångmagasin
15 Inställning av magasin
16 Byte av klämbackar i magasin

17 Städning och ev. ställa in spänntryck i motspindeln.
18 Byte av spindelhylsa och ev. utstötare.
19 Byte av färdigbitsbackar.
20 Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3.
21 Inmätning av verktyg.
22 Torrkörning.
23 Ta bort ändkant.
24 Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit
25 Kapning, Mätning, Kompensering
26 Mätning av förstabit
27 Godkänd förstabit, igångkörning
28 Avsluta ställ i Axxos.

Yttre    ställ

29 Lämna föregående order till tvätt.
30 SPS mät första två bitar
31 Återlämna eventuellt överblivet material.
32 Lämna papper för materialåtgång på föregående order.
33 Återställ verktyg och spindelhylsor
34 Återlämna tolkar och mätdon.
35 Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 

Bilaga 12 Checklista med tvätt i yttre ställ 
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Datum Datum Datum Summa Snitt tid %

Yttre    ställ 2015-04-27 2015-04-30 2015-05-03

Kontrollera och hämta tolkar och mätdon. 257 0 105 362 181 1,6%
Skriv ut ritningar, beredningsblad och hämta program. 0 0 155 155 155 1,4%
Plocka fram spindelhylsor och verktyg enligt beredningsblad 1147 607 1010 2764 921 8,2%
Kontroll och inställning av alla verktyg och skär 0 0 64 64 64 0,6%
Hämta grålåda 42 33 21 96 32 0,3%
Hämta rätt material och eventuellt bearbeta ändkant. 154 106 95 355 118 1,1%

Inre    ställ 0 0 0,0%

Kör ut sistabit på order. 0 0 0 0 0 0,0%
SPS mät sista två bitar. 494 498 280 1272 424 3,8%
Fyll i papper på klar order och kör tvättkorg tiil markerad plats 73 98 159 330 110 1,0%
Lämna program 435 236 285 956 319 2,8%
Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar. 0 81 119 200 100 0,9%
Sätt Axxos i ställ. 30 6 120 156 52 0,5%
Utplockning av överblivet material 330 328 91 749 250 2,2%
Byte av hylsa i stångmagasin 53 142 80 275 92 0,8%
Inställning av magasin 0 59 126 185 93 0,8%
Byte av klämbackar i magasin och iplockning av material 172 221 165 558 186 1,7%
Städning och ev. ställa in spänntryck i motspindeln. 0 0 90 0 0 0,0%
Byte av spindelhylsa och ev. utstötare. 239 112 98 449 150 1,3%
Byte av färdigbitsbackar. 126 103 106 335 112 1,0%
Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3. 1356 1475 1266 4097 1366 12,2%
Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3 per verktyg. 271 211 158 640 213 1,9%
Inmätning av verktyg. 314 345 431 1090 363 3,2%
Torrkörning. 299 510 267 1076 359 3,2%
Ta bort ändkant. 102 60 97 259 86 0,8%
Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit 1606 3030 2913 7549 2516 22,5%
Kapning, Mätning, Kompensering 1440 397 575 2412 804 7,2%
Mätning av förstabit 1310 884 698 2892 964 8,6%
Godkänd förstabit, igångkörning 0 231 210 441 221 2,0%
Avsluta ställ i Axxos. 0 14 56 70 35 0,3%

Yttre    ställ 0 0 0,0%

Lämna föregående order till tvätt. 238 190 68 496 165 1,5%
SPS mät första två bitar 420 683 476 1579 526 4,7%
Återlämna eventuellt överblivet material. 142 92 61 295 98 0,9%
Lämna papper för materialåtgång på föregående order. 90 22 55 167 56 0,5%
Återställ verktyg och spindelhylsor 200 250 216 666 222 2,0%
Återlämna tolkar och mätdon. 48 0 0 48 48 0,4%
Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 0 0 12 12 12 0,1%
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Bilaga 13 Resultat av pilotstudie 
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Bilaga 14 Ställtid för maskin 13-311 & 13-312 efter SMED 

 

 

 

 

 

  

Vecka 13311
Planerad produktionstid Ställtid Antal Tid i % Axxos Tid i % eget Genomsnittstiden i %

11 73,02 24,43 5 31,30% 33,46% 19,11%
12 74,81 21,61 6 27,70% 28,89% 19,11%
13 75,14 13,95 3 17,90% 18,57% 19,11%
14 0,00 0,00 0 0,00% 0,00% 19,11%
15 40,01 7,51 3 12,30% 18,77% 19,11%
16 62,93 19,40 3 24,80% 30,83% 19,11%
17 61,33 11,78 4 15,10% 19,21% 19,11%
18 59,08 5,39 3 7,80% 9,12% 19,11%
19 69,10 9,11 3 11,70% 13,18% 19,11%
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Vecka 13312
Planerad produktionstid Ställtid Antal Tid i % Axxos Tid i % eget Genomsnittstiden i %

11 73,75 4,39 2 5,60% 5,95% 12,34%
12 73,38 15,38 4 19,70% 20,96% 12,34%
13 74,60 14,07 5 18,00% 18,86% 12,34%
14 51,91 1,77 2 2,80% 3,41% 12,34%
15 42,52 2,81 2 4,60% 6,61% 12,34%
16 77,46 4,28 3 5,50% 5,53% 12,34%
17 57,47 9,59 3 12,30% 16,69% 12,34%
18 43,80 7,17 3 10,30% 16,37% 12,34%
19 74,05 12,35 5 15,80% 16,68% 12,34%
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Checklista    vid    ställ    13    -    311
Yttre    ställ Kommentar

1 Skriv ut ritningar, beredningsblad och kontrollera material.
2 Kontrollera och hämta tolkar, mätdon.
3 Radera kortminne (grönt kort) och hämta nytt program.
4 Plocka fram spindelhylsor och verktyg enligt beredningsblad
5 Kontroll och inställning av alla verktyg och skär
6 Hämta grålåda
7 Hämta rätt material och eventuellt bearbeta ändkant.

Avslut    av    order

8 Kör ut sistabit på order och sätt Axxos i Avslut av order.
9 SPS mät sista två bitar och ta ut program (rött kort).

10 Fyll i papper på klar order och kör tvättkorg till markerad plats.
11 Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar.

Inre    ställ

12 Sätt Axxos i Ställ och sätt upp beredningsblad, OP och ritningar.
13 Sätt i nytt program (grönt kort).
14 Utplockning av överblivet material. 
15 Byte av hylsa i stångmagasin och inställning av magasin.
16 Byte av klämbackar i magasin och iplockning av material
17 Städning.
18 Byte av spindelhylsor och ev. utstötare.
19 Byte av färdigbitsbackar.
20 Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3.
21 Inmätning av verktyg.
22 Torrkörning.
23 Mata fram material och ta bort ändkant .
24 Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit
25 Kapning, Mätning, Kompensering
26 Mätning av förstabit. (Utfallsprov)
27 Godkänd förstabit, igångkörning
28 Avsluta ställ i Axxos.

Yttre    ställ

29 Lägg skrot i skrotbinge och lämna föregående order till tvätt.
30 Återlämna eventuellt överblivet material.
31 Lämna papper för materialåtgång på föregående order.
32 SPS mät första två bitar
33 Återställ verktyg och spindelhylsor
34 Återlämna tolkar och mätdon
35 Lämna in gammalt program och radera kortminne (rött kort).
36 Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 

Bilaga 15 Slutgiltiga checklistor 
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Checklista    vid    ställ    13    -    312
Yttre    ställ Kommentar

1 Skriv ut ritningar, beredningsblad och kontrollera material.
2 Kontrollera och hämta tolkar, mätdon.
3 Radera USB-minne (grönt USB) och hämta nytt program.
4 Plocka fram spindelhylsor och verktyg enligt beredningsblad
5 Kontroll och inställning av alla verktyg och skär
6 Hämta grålåda
7 Hämta rätt material.

Avslut    av    order

8 Kör ut sistabit på order och sätt Axxos i Avslut av order.
9 SPS mät sista två bitar och ta ut program (rött USB).

10 Fyll i papper på klar order och kör tvättkorg till markerad plats.
11 Avsluta Axxos och räkna av skrotdelar.

Inre    ställ

12 Sätt Axxos i Ställ och sätt upp beredningsblad, OP och ritningar.
13 Sätt i nytt program (grönt USB).
14 Utplockning av överblivet material. 
15 Byte av hylsa i stångmagasin och inställning av magasin.
16 Byte av klämbackar i magasin och iplockning av material
17 Städning och ev. ställa in spänntryck i motspindeln.
18 Byte av spindelhylsor.
19 Byte av färdigbitsbackar.
20 Kontroll och byte av verktyg i revolver 1, 2 och 3.
21 Inmätning av verktyg.
22 Torrkörning.
23 Mata fram material och ta bort ändkant .
24 Köra manuellt, Mätning, Kompensering, Testbit
25 Kapning, Mätning, Kompensering
26 Mätning av förstabit. (Utfallsprov)
27 Godkänd förstabit, igångkörning
28 Avsluta ställ i Axxos.

Yttre    ställ

29 Lägg skrot i skrotbinge och lämna föregående order till tvätt.
30 Återlämna eventuellt överblivet material.
31 Lämna papper för materialåtgång på föregående order.
32 SPS mät första två bitar
33 Återställ verktyg och spindelhylsor
34 Återlämna tolkar och mätdon
35 Lämna in gammalt program och radera USB-minne (rött USB).
36 Städning och återställning och lämna klämbackar till tvätt 

 


