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Intyg 
Härmed intygar Linus Kjellén och Jonna Björnell att examenarbetet följer riktlinjerna och avtal från 
Högskolan i Skövde och företaget. Refereringen har utförts på ett korrekt sätt efter Harvardsystemet 
och det material som inte är refererat är författarnas egna ord. Figurerna och tabellerna är godkända 
för användning och vissa är fritt tolkade från litteraturen. 
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Förord 
Detta är det slutgiltiga momentet innan vi erhåller titeln produktionstekniker. Examensarbetet 
inriktar sig mot automatiseringsteknik och är på sammanlagt 22.5 högskolepoäng. Arbetet har 
intrikat sig till reducering av omställningstider samt reducering av kassationer i samband med 
omställning. Vi vill rikta ett stort tack till företaget som gav oss möjligheten att utföra 
examensarbetet hos dem och att vi fått möjligheten att pröva teoretiska kunskaper i det praktiska 
arbetet. Tack till all personal på företaget som har varit väldigt hjälpsamma under examensarbetets 
gång och gjort att arbetet rört sig framåt. 

Vi vill även tacka vår handledare på Högskolan i Skövde samt handledaren på företaget som bidragit 
till att arbetet blivit slutfört. När frågeställningar kom upp från vår sida gällande hur den akademiska 
och empiriska delen skulle struktureras upp har ni varit där och hjälpt oss i rätt riktning. Tack också 
till alla övriga personer som har stöttat oss genom arbetet samt under utbildningens gång. 

 

Maj 2016 

Jonna Björnell och Linus Kjellén 
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Sammanfattning 
Ett examensarbete är utfört på ett tillverkande företag med cirka 140 stycken anställda och utför 
skärande bearbetning i stål, aluminium och gjutjärn till bland annat bil-, telekom och övrig 
verkstadsindustri. Produktsortimentet består till största delen av kopplingar till ramlager, 
medbringare, fyrhjulsdrifter och robotkomponenter. Företaget har en svarvgrupp med tre stycken 
CNC-svarvar som har problem med långa omställningstider och det upptar en stor del av 
produktionstiden. Det försvårar för svarvgruppen att leverera produkter i tid, i samband med 
omställningarna förekommer även en stor mängd kassationer som orsakar kostnader och som även 
är en bidragande orsak till de långa omställningstiderna.  

Syftet och huvudmålen var att reducera omställningstiden med 30 %, minska kassationer vid 
omställning med 30 % och att ta fram lämplig metod för ställtidsreducering. För att uppnå syftet och 
huvudmålen valdes metoden Single Minute Exchange of Die (SMED) som är en metod för att 
reducera omställningstid. Valet gjordes utifrån en litteraturstudie där metoden visat sig vara 
resultatrik i liknande fallstudier. 

Med användning av videodokumentation, spagettidiagram och kassationsdokument kunde nuläget 
fastställas i svarvgruppen. Orsakerna till den långa omställningstiden och kassationerna varierade, en 
stor anledning till deras långa omställningstider var att de genomförde alla aktiviteter under den inre 
omställningen. En annan anledning var att svarvgruppen saknade ett standardiserat arbetssätt samt 
struktur och framförhållning i arbetet. 

Utifrån nulägesanalysen utvecklades förbättringsförslag som implementerades inför en pilotstudie 
som kunde frambringa ett resultat. Omställningen kunde reduceras med 38 % och kassationer i 
samband med omställning reducerades med 50 %. Resultatet av studien visar även att metoden är 
lämplig för fortsatt arbete med ställtidsreducering för svarvgruppen. Genom implementering av 
SMED metoden har omställningstiden och kassationerna reducerats, vilket medför en ökad 
flexibilitet eftersom det finns en större förmåga att snabbt genomföra en omställning från en 
produkt till en annan och snabbare bemöta kundernas efterfrågan.  
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Abstract 
The thesis has been done in a manufacturing industry that has 140 employees working with 
machining of steel, aluminum and cast iron. The targeted market includes automotive, 
telecommunications and other engineering industries. The product range consists mainly of 
connections to main bearings, carriers, four wheel drives and automation components. The company 
has a lathe group equipped with three CNC lathes. Currently problems with long changeover times 
occupies a large part of the production time. This prevents the lathe group from delivering products 
on time. Another problem connected to changeovers is the large amounts of rejects, causing costs as 
well as contributes to the long changeover times. 

The purpose and main objectives of this study was to reduce the changeover time by 30 %, reduce 
rejects during the changeover process by 30 % and to develop an appropriate method to address the 
long changeover times. In order to achieve the purpose and goals the method Single Minute 
Exchange of Die (SMED) was chosen. It is a method used to reduce changeover time. The choice was 
based on a literature study where the method proved to be fruitful in similar case studies. 

With the use of video documentation, spaghetti diagrams and reject document the present state 
could be determined in the lathe group. There proved to be a variety of reasons for the long 
changeover times and the rejects, one reason for the long changeover time was that the operators 
performed all activities during the internal setup. Another reason was lack of a standardized work 
process, structure and planning.  

Based on the present state analysis, improvement proposals were implemented in a pilot study. The 
changeover time was reduced percentage of 38 % and the rejects reduced with 50 %. The result of 
the study also shows that the method is suitable for continued work with reducing the changeover 
times in the lathe group. Through the implementation of SMED method, changeover time and waste 
was reduced, resulting in increased flexibility and greater ability to quickly implement a changeover 
from one product to another and in a better way respond to customer demand.  
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1 Introduktion 
Examensarbetet har utförts på ett dotterbolag i en större koncern som har valt att vara anonymt, 
koncernen är privatägt och grundades i Sverige i början av 80-talet. Företaget omsätter idag över 1,5 
miljard kronor på årsbasis och de har cirka 1200 anställda, de består utav olika bolag som verkar 
både nationellt och internationellt. Affärsidén är att tillverka avancerade delsystem och 
komponenter till utmanande kunder. De tillverkar komponenter och delsystem till jordbruksindustri, 
gruv- och anläggningsindustri, tung fordonsindustri och övrig verkstadsindustri.  

Examensarbetet är utfört på ett dotterbolag som har 140 stycken anställda. De utför skärande 
bearbetning i stål, aluminium och gjutjärn till bland annat bil-, telekom och övrig verkstadsindustri. 
Produktsortimentet består till största delen av kopplingar till ramlager, medbringare, fyrhjulsdrifter 
och robotkomponenter. 

1.1 Problembeskrivning 
På företaget finns en svarvgrupp med tre stycken CNC-svarvar där det bearbetas flera varianter av 
artiklar i korta och långa serier. Idag har svarvgruppen problem med långa omställningstider som 
upptar en stor del av produktionstiden och försvårar för gruppen att leverera produkter i tid. I 
samband med omställningarna förekommer även kassationer som orsakar kostnader och även är en 
bidragande orsak till den långa omställningstiden. 

1.2 Syfte & mål 
Syftet är att reducera omställningstiderna och antalet kassationer i samband med omställningar i 
maskingruppen samt bidra med en lämplig metod för arbete med ställtidsreducering inom 
verksamheten.  

De huvudsakliga målen är att reducera omställningstiden med 30 %, minska kassationer vid 
omställning med 30 % och bidra med en lämplig metod för ställtidsreducering. 

Delmål för att uppnå de huvudsakliga målen:  

• utföra litteraturstudie 
• genomföra nulägesanalys på omställningstid, kassation, arbetssätt vid omställning 
• implementera minst fyra förbättringsförslag för att uppnå huvudmål 
• implementera förbättringsförslag på minst en maskin 
• utföra en analys av resultatet. 

1.3 Avgränsning & omfattning 
Examensarbetet kommer endast analysera en maskingrupp med tre stycken CNC-svarvar. Det 
kommer inte att utföras en längre uppföljning av resultatet från framtagna förbättringsförslag. Det 
kommer att genomföras en uppföljning i form av en pilotstudie på de implementerade 
förbättringsförslagen. 
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1.4 Hållbar utveckling 
Idag används jordens resurser på ett kortsiktigt sätt vilket medför att de kommande generationer 
kommer att få en sämre levnadsstandard än den som finns idag. Det är viktigt att synsättet på 
hanteringen av de begränsade resurserna förändras och det är ett globalt ansvar att den hållbara 
utvecklingen gör framsteg. En stor del av utsläppen kommer från industrier, det är därför viktigt att 
ständigt arbeta med att reducera utsläpp och produktion av defekta produkter för att minska 
materialåtgången. Hållbar utveckling är indelat i tre delar: ekologisk hållbarhet, ekonomisk hållbarhet 
och social hållbarhet, se figur 1, När en utveckling eller förändring sker bör dessa tre aspekter tas i 
beaktande för att lyckas uppnå ett hållbart samhälle. (Gröndahl & Svanström, 2011) 
Förbättringsförslagen som har arbetats fram riktar in sig på att förbättra resurshanteringen samt att 
reducera slöseri i fabriken. Genom att fokusera på att reducera förluster och slöseri kommer alla 
delar i den hållbara utvecklingen att påverkas och därmed bidra med att upprätthålla en hållbar 
framtid. 

 

Figur 1, den hållbara utvecklingens koppling, fritt tolkad från Gröndahl och Svanström (2011). 
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1.5 Disposition 
Introduktion: Detta kapitel innehåller bakgrundsinformation, avgränsning och omfattning. 
Beskrivning av syfte och mål samt en redogörelse av hållbar utveckling och hur examensarbetet kan 
kopplas till det.  

Teoretisk referensram: Här beskrivs den bakomliggande teorin för att ge läsaren kunskap om ämnet 
som berör projektet. Teoretiska referensramen har även syfte att stärka de metoder som används 
under arbetet. 

Litteraturstudie: I litteraturstudien presenteras relaterad forskning kring problemområdet. Studierna 
som refereras är uppdelade med en introduktion till problemet, hur forskaren eller forskarna 
genomförde studien och till sist resultatet. Litteraturstudien är till för att jämföra och analysera olika 
metoder och se vilken metod som är effektivast för denna studie.  

Metod: Under detta kapitel beskrivs den empiriska metoden som används under examensarbetet, 
hur den användes och varför den utfördes.  

Empiri: Inledningsvis består detta kapitel av en beskrivning av processen samt förklaring på hur en 
omställning genomförs i nuläget. Här visas även resultatet från nulägesanalysen som skall ge en insikt 
för dess nuvarande situation och för att få förståelse för kommande förbättringsarbete. Kapitlet 
innehåller även rotorsaksanalys på utvalda problem samt föreslagna förbättringar. Slutligen består 
kapitlet av pilotstudiens utförande och resultat. 

Diskussion: Reflektioner kring metodiken samt resultatet av pilotstudien. Kapitlet tar även upp vilka 
utmaningar som funnits och dess inverkan på resultatet. Slutligen presenteras förslag för fortsatt 
arbete Det diskuteras även vad företaget bör tänka på vid fortsatt arbete. 

Slutsats: En kort summering på hur syftet och huvudmålen har uppnåtts samt hur företaget har 
påverkats av resultatet. 
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2 Teoretisk referensram 

2.1 Omställning 
Omställning är när det sker ett utbyte av en produkt till en annan i en process till dess att den första 
produkten av den aktuella varianten uppnått önskad kvalitet (McIntosh, et al., 2001). En omställning 
delas upp i inre- och yttre omställning, yttre omställning sker samtidigt som maskinen är igång för 
produktion och kan antingen ske manuellt eller automatiskt. En inre omställning är en aktivitet som 
sker när maskinen inte är igång för produktion (Hågeryd, et al., 2005)Tabell 1 visar exempel på en 
typisk omställningsprocess uppdelad i den tid som fördelas på varje utfört element (Shingo, 1985). 

Tabell 1, steg i omställningsprocessen samt andelen tid varje aktivitet upptar av den totala tiden, fritt tolkad från Shingo 
(1985).  

Aktivitet Andelen tid i 
procent 

1. Förberedelser, kontrollera råmaterial, 
verktyg 

30 % 

2. Rigga samt ta bort verktyg och backar 5 % 
3. Centrering, mätning och inställning 15 % 
4. Provkörning och kompensering 50 % 

 

En omställning kan vanligtvis delas in i fyra steg: (Hågeryd, et al., 2005; Shingo, 1985) 

1. Förberedelser, kontrollera råmaterial, verktyg: Råmaterial samt verktyg kontrolleras och i en 
traditionell omställningsprocedur brukar det oftast utföras när maskinen är avstängd 
(Hågeryd, et al., 2005). I fösta steget brukar även de gamla verktygen lämnas tillbaka till 
förvaringsplatsen samt upphämtning av de nya verktygen (Shingo, 1985). 

2. Rigga samt ta bort verktyg och backar: Verktyg som användes vid den tidiga ordern monteras 
ner samt de verktyg som skall användas till nästkommande order monteras upp (Shingo, 
1985). 

3. Centrering, mätning och inställning: Inmätning av verktyg, inställningar och kalibrering av 
maskinenheten brukar vanligtvis utföras i detta steg (Hågeryd, et al., 2005). 

4. Provkörning och kompensering: Provkörning och kompensering utförs vanligtvis för att få 
fram godkänd kvalitet på bearbetad detalj. Det råder oftast svårigheter i samband med 
justeringar och därför brukar detta steg uppta en stor del av tiden. Om föregående steg med 
inmätning, centrering och kalibrering gjorts noggrant underlättar det under justeringen vilket 
leder till färre provkörningar och kan därmed snabbare slutföra omställningen. (Shingo, 
1985)  

2.1.1 Reducering av omställningstid 
Kundens behov av produkter förändras med tiden, vilket leder till att förändringar på marknaden 
måste ske i snabbare tempo och produkterna måste kundanpassas. Det ger upphov till svårare 
tolkning i prognoser och besvärligare att tyda utvecklingen på marknaden. (SRF; Sveriges 
rationaliseringsförbund, 1988) Det ställer högre krav på korttidsplanering och därmed krävs 
flexibilitet i produktionen för att ha förmågan att snabbt kunna besvara kundernas efterfrågan och 
konkurrera på marknaden (McIntosh, et al., 2001). För att företagen skall kunna bli mer flexibla 
behöver de producera mindre orderkvantiteter och producera direkt till kunden (Liker, 2009). Kan 
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företagen köra mindre orderkvantiteter och bli mer flexibla i omställningen mellan produkterna 
behöver inte företagen bygga upp stora lager (Shingo, 1996). Lager orsakar stora kostnader som 
kapitalbindning, platsbrist samt ökar risker för inkurans. Samla produkter på lager har även en 
förmåga att dölja problemen som ligger under ytan, det vill säga att använda sig av ett säkerhetslager 
för att inte riskera att produkter kommer sent till kund, istället för att undersöka rotorsaken till 
varför inte produkterna kan levereras i tid. (Liker, 2009)  

Nackdelen med att köra mindre orderkvantiteter är att kostnaden per produkt ökar eftersom 
inventarie kostnader som exempelvis maskinkostnader och verktyg måste betalas (McIntosh, et al., 
2001). Kostnaderna per produkt kan minimeras genom att korta ner omställningstiden mellan 
artiklarna och det bidrar även med minskad ledtid på produkterna. I figur 2 och 3 visas ett exempel 
på en beräkning av ekonomisk orderkvantitet (EOQ) för att påvisa vilken kvantitet som är mest 
lönsam. Figur 3 visar också ett tydligt exempel på hur förkortad omställningstid minimerar kostnaden 
per produkt. (McIntosh, et al., 2001) 

 

Figur 2, traditionellt fastställande av ekonomisk orderkvantitet, fritt tolkad från 
Mcintosh, et al. (2001). 

 

Figur 3, hur förbättring av omställningsprocessen påverkar orderkostnaden, och EOQ, 
fritt tolkad från Mcintosh, et al. (2001).  
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2.2 7+1 slöseri 
7+1 slöseri är ett begrepp som brukar användas för att urskilja andelen slöseri som kan förekomma 
inom produktion (Bicheno, et al., 2006), slöseri är de processer och tid som inte adderar värde till 
kunden (Larsson, 2008). 

• Överlager: Stora mängder i råvarulagret, produkter i arbete och färdigvarulager orsakar 
längre genomloppstider och onödiga lagrings- och transportkostnader (Liker, 2009). Lager 
orsakar även stora kostnader i form av kapitalbindning (Bicheno, et al., 2006). 

• Väntan: Operatören väntar på verktyg eller tillgång till maskiner och varje gång en produkt 
står still uppstår slöseri i form av väntan. Dessa väntetider orsakar ett ojämnt flöde i fabriken 
(Bicheno, et al., 2006). 

• Överproduktion: Överproduktion är när produktionen tillverkar för mycket, för tidigt eller 
mot ett säkerhetslager (Liker, 2009). Det anses vara en av det allvarligaste slöseriet eftersom 
det är orsaken till att andra slöseri dyker upp, exempelvis när överproduktion sker krävs det 
ett större lager och ökad transport (Liker, 2009).  

• Defekter: Produkter som kasseras eller är i behov av ombearbetning klassas som defekter. 
Det uppstår slöseri av tid som är en förlust i förlorade produktionstimmar (Liker, 2009). 
Defekter kan även vara när maskiner behöver repareras eller justeras (Liker, 2009). 

• Överarbetning, onödig bearbetning: Processer i produktion som inte genererar något värde 
till produkten. Den extra kvalitén är inget som kunden beställer och är därmed inte beredd 
att betala extra för (Liker, 2009). 

• Transport: Slöseri i form av transport är när produkter förflyttas längre vägar. Det kan också 
vara material och färdigbearbetade produkter som transporteras ut och in i lagret samt 
mellan processerna i produktion. (Liker, 2009) Transporter går inte att eliminera helt men ett 
mål bör finnas för att reducera slöseriet, eftersom risken för defekta produkter och 
förslitning ökar (Bicheno, et al., 2006). 

• Onödiga rörelser. Alla onödiga rörelser som operatören gör under en operation är slöseri, 
det kan till exempel handla om att operatören behöver sträcka sig efter verktyg eller när 
arbetaren letar efter verktyg och material (Liker, 2009).  

• Outnyttjad kreativitet hos de anställda. Företaget går miste om kompetens och idéer ifall 
inte personalen får möjlighet att utnyttja det engagemang som finns eller om de inte blir 
uppmärksammade (Liker, 2009). 

2.2.1 Go to gemba 
Gemba är ett begrepp som är utvecklat inom Lean som härstammar från ”genchi genbutsu”. Genchi 
betyder ordagrant ”den faktiska platsen” och genbutsu betyder ”det faktiska materialet eller 
produkterna” (Liker, 2009). De flesta som använder sig av detta uttryck idag säger istället ”gå till 
gemba”, vilket betyder att ge sig ut till platsen där situationer uppstår och se efter vad det är som 
händer (Liker, 2009). ”Gå till gemba” bidrar med att bilda en verklig uppfattning genom att förstå och 
upptäcka avvikelser, analysera nuläget eller analysera en prestation på en operatör (Liker, 2009). 
Med arbetssättet kommer personalen få en bättre förståelse över problemen och kunna fatta rätt 
beslut som löser problemen (Larsson, 2008). Om problemformuleringen endast finns på papper eller 
genom en muntlig kommunikation finns det ingen möjlighet för en egen uppfattning av problemet 
(Larsson, 2008). Vilket resulterar i att det inte blir något nytt tänkande utan endast en repetering av 
någon annans funderingar kring problemet (Larsson, 2008). 
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2.2.2 Intern Benchmarking  
”Benchmarking innebär att företag eller delar av företag sätter sin verksamhet i relation till andra 
(fixpunkter)” (Ax, et al., 2009, 480). Det innebär att jämföra olika metoder med det bästa alternativet 
för att se vad som kan förbättras i verksamheten (Cook, 1995). Det kan handla om att jämföra 
produktutformning, tillverkning, kundrelationer eller administrativa processer (Ax, et al., 2009).  

Det finns fyra olika typer av benchmarking, varav intern benchmarking är den enklaste typen (Cook, 
1995). Intern benchmarking handlar om att enbart jämföra arbete som utgörs av den egna 
verksamheten eller koncernen, fördelen med det är att arbetet är ganska likartat samt att det finns 
stor tillgång till tillförlitlig information (Ax, et al., 2009). Intern benchmarking uppmuntrar även 
kommunikationen och samarbetet mellan avdelningarna samt att det är mindre resurskrävande än 
andra slag av benchmarking (Ax, et al., 2009).  

2.3 Inlärningskurva 
Inlärningskurvan visar tidsperioden det tar för att en operatör skall lära sig att utföra processen utan 
tveksamheter. Figur 4 visar ett exempel på hur cykeltiden reduceras i förhållande till hur många 
cykler operatören har utfört. Lärandet av en ny process är tidskrävande och det kan ta veckor innan 
en operatör är färdigutbildad. För att reducera tiden för inlärningen kan instruktioner i text, 
instruktioner med bilder eller instruerande videofilmer användas för att underlätta inlärningen. Det 
går även att kombinera text och bilder för att effektivisera inlärningen, fördelen med det är även att 
de som har mindre kompetens får en större chans att förstå instruktionerna ihop med bilderna. 
(Niebel & Freivalds, 2014)  

 

 

  

Figur 4, hur inlärningskurvan påverkas beroende på antalet cykler som 
genomförts, fritt tolkad från Niebel & Freivalds (2014). 
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2.4 Kvalitet 
För att tillfredsställa kundens behov med produkter och tjänster är kvalitet en viktig beståndsdel att 
tänka på (Bergman & Klefsjö, 2007). Ordet kvalitet är ett begrepp som har olika definitioner och kan 
förändras eftersom den fastställs av kundernas förväntningar och behov (Bergman & Klefsjö, 2007). 
Bergman & Klefsjö (2007, 25) definierar kvalitet som ”kvaliteten på en produkt är dess förmåga att 
tillfredsställa, och helst överträffa, kundernas behov och förväntningar.” Wiklund (2004, 7) definierar 
kvalitet som ”När alla kundkrav och förväntningar harmonierar med det som man byggt upp för att 
klara dessa krav, då uppstår kvalitet.” En annan vanlig definition är också ”förmåga att uppfylla 
kundens förväntningar” (Sörqvist 2001, 10).  

Ett företag som satsar på att förbättra sin kvalitet har bland annat möjlighet att få högre 
produktivitet i organisationen, minskade kassations- och omarbetningskostnader, kortare ledtider, 
lägre personalomsättning och sjukfrånvaro samt nöjdare kunder som återkommer (Bergman & 
Klefsjö, 2007). När varan eller tjänsten inte uppfyller kundens förväntningar uppstår kvalitetsbrister 
och kan delas in i tillfälliga och kroniska problem. Tillfälliga problem uppstår och åtgärdas dagligen 
oftast av personalen på plats. Kvalitetsbrister som är kroniska är svårupptäckta eftersom det är fel 
som har accepterats och något som personalen lärt sig att leva med. Det är oftast svårast att 
upptäcka och åtgärda de kroniska felen eftersom det kräver en omfattande analys av företaget samt 
ett omfattande förbättringsarbete. Därför är det oftast de tillfälliga kvalitetsbristerna som åtgärdas i 
första hand. (Sörqvist, 2001) 

2.5 Effektiviseringsverktyg 
Förbättringar är en grundpelare inom verksamheten för att bli framgångsrika och konkurrenskraftiga 
(Bicheno, et al., 2006). De flesta metoder och verktyg som nämns i detta kapitel kommer 
ursprungligen från Lean production och är en utvecklingsstrategi för att minimera slöseri, skapa ett 
långsiktigt tänkande och arbeta med ständiga förbättringar. En av anledningarna till att Lean 
production har blivit ett sådant framgångsrikt koncept är på grund av de effektiviseringsverktyg som 
har utvecklats (Liker, 2009). 

I litteraturen definieras flertalet metoder och verktyg på olika sätt som till exempel: metod, verktyg 
samt filosofi för att uppnå ett visst resultat. Shingo (1985) väljer exempelvis att definiera arbetssättet 
SMED som teori och teknik samtidigt som McIntosh, et al. (2001) definierar SMED som en metod. 
Eftersom det råder delade meningar kring definitioner av de olika arbetssätten har studenterna valt 
att definiera arbetssätten i följande kapitel som metoder exklusive Spagettidiagram och PICK-chart 
som anses vara ett verktyg.  

Metoder och verktyg som beskrivs i den teoretiska referensramen baseras på resultatrika fallstudier 
där implementering av diverse metoder och verktyg som; spagettidiagram, 5S, standardiserat 
arbetssätt, videodokumentation och identifiering av slöseri har utförts. 
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2.5.1 Single-Minute Exchange of Die (SMED) 
Single-Minute Exchange of Die (SMED) är en metod för att reducera omställningstider, metoden 
brukades tidigt av Ford och Toyota (Bicheno, et al., 2006). Men det var Shigeo Shingo som utvecklade 
och namngav SMED år 1969 efter 19 år av studier (Shingo, 1985). Fördelar att implementera SMED är 
att omställningstiderna blir kortare och företagen har därefter möjlighet att producera mindre 
orderkvantiteter. Fördelen med produktion av mindre orderkvantiteter är att företaget blir mer 
flexibelt och kan snabbt bemöta kundbehoven utan att samla produkter på lager (Shingo, 1996; 
McIntosh, et al., 2001). Förvarar företaget mindre produkter på lager minimerar också risken för 
defekter som kan orsakas av lagerhållning (Liker, 2009). Implementering av SMED metoden har även 
visat sig kunna reducera defekter i samband med omställningsprocessen, som kan orsakas av 
felaktiga inställningar samt upprepade försök för att få fram rätt mått på slutprodukten (Shingo, 
1996).   

Shingo (1985) delar in SMED i fyra olika steg, se figur 5 för en överskådlig blick över momenten: 

0. Undersöka nuläget genom att identifiera de olika aktiviteterna som utgörs under en 
omställning. I samband med analysen kan spagettidiagram och videodokumentation 
användas (Bicheno, et al., 2006). Spagettidiagrammet förtydligar slöseri i form av 
onödiga förflyttningar som kan ske i samband med omställningen (Bicheno, et al., 2006). 
Videodokumentationen är bra i syfte att få med tidsstudier på varje utfört element i 
omställningen men också användbart att analysera i efterhand ihop med berörd personal 
(Niebel & Freivalds, 2014; Shingo, 1985). 
Personalen kan förklara arbetsgången samt komma med egna åsikter som senare kan 
vara användbara i samband med förbättringarna (Shingo, 1985). 
 

1. Separera aktiviteterna i inre- och yttre omställning för att förtydliga andelen uppgifter 
som utförs under den inre respektive yttre omställningsprocessen (Shingo, 1985). För att 
underlätta separationen kan olika typer av checklistor komma till användning under 
analysen för att pricka av vilka aktiviteter som utförts under inre respektive yttre 
omställning (Shingo, 1985). 
 

2. Analysera de inre omställningsaktiviteterna och undersök om det finns en möjlighet att 
konvertera dem till yttre omställning för att minimera den tiden maskinen står på 
tomgång (Shingo, 1985). Det är viktigt att undersöka omställningsaktiviteterna noggrant 
och dess ingående procedurer för att urskilja avgörande detaljer. I boken A Revolution in 
Manufacturing: The SMED System skriven av Shingo (1985) beskrivs ett tydligt exempel 
på när en inre omställning mot all förmodan konverteras till en yttre omställning. I vissa 
maskinenheter krävs det att verktyget är uppvärmt för att uppnå bästa kvalitet, det vill 
säga att maskinenheterna måste köra ett antal cykler innan slutprodukten blir godkänd. 
Inkörningstiden orsakar lång omställningstid samt att det uppkommer en stor del 
kasserade komponenter. En lösning till det kan vara att värma upp verktyget under den 
yttre omställningsaktiviteten för att minimera kassationerna samt reducera 
omställningstiden. (Shingo, 1985)  
 

3. Förbättra inre- och yttre omställning (Shingo, 1985), det kan handla om att göra 
verktygsförvaringen mer visuell genomexempelvis 5S som gör att operatörerna lätt kan 
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hitta vad de söker (Bicheno, et al., 2006). Det kan även innebära att förbättra 
transportering av verktyg och diverse utrustning mellan maskinenheten och förvaringen 
för att underlätta vid omställningsaktiviteten (Shingo, 1985). 

 

Figur 5, SMED metoden, fritt tolkad från Bicheno, et al. (2006). 

2.5.2 Standardiserat arbetssätt 
Ett standardiserat arbetssätt innebär att implementera ett beprövat och pålitligt arbetssätt som alla i 
verksamheten skall efterfölja (Bicheno, et al., 2006). Det standardiserade arbetet har många fördelar 
för att bland annat bygga upp en stabilare process med förbättrad kvalitet, men framförallt ligger 
standarden till grunden för all förbättring inom verksamheten (Bicheno, et al., 2006; Liker, 2009). Om 
det inte finns någon standard som grund i verksamheten är det omöjligt att förbättra en process 
eftersom det finns en stor risk att processen kan ändras fram och tillbaka. Förbättras en process som 
inte är standardiserad finns risken att nästa operatör arbetar på ett annat sätt vilket leder till att 
förbättringen inte ger någon effekt. (Liker, 2009) 

Standardiserat arbetssätt är även en viktig beståndsdel för att bygga in kvalitet i processen (Liker, 
2009). En bidragande faktor är att standarden som utvecklas är ett beprövat arbetssätt som 
personalen själva har fått utforma och ständigt förbättra för att reducera kvalitetsbrister (Liker, 
2009). Om kvalitetsbrister upptäcks i en verksamhet som har ett standardiserat arbetssätt är det 
lättare att kontrollera om standarden efterföljdes under avvikelsens uppkomst (Bicheno, et al., 2006; 
Liker, 2009). Om det uppkommer kvalitetsbrister trots att en standard efterföljs, borde arbetssättet 
utvecklas ytterligare för att inte samma kvalitetsbrister skall uppkomma igen (Liker, 2009). I annat fall 
har inte det standardiserade arbetet använts korrekt och bör därför efterföljas i fortsättningen (Liker, 
2009).  

Det svåra med att implementera en standard är att ge de anställda en strikt instruktion att följa 
samtidigt som de skall få möjligheten att förbättra och vara innovativa (Liker, 2009). En viktig 
beståndsdel för att få de anställda att följa standarden samt att de skall fortsätta vara innovativa är 
på vilket sätt instruktionerna är skrivna och vem som har tagit fram dem (Liker, 2009; Petersson, et 
al., 2009). Därför är det bästa alternativet att låta personalen själva utforma en standardinstruktion. 
Instruktionen bör bara visa det väsentliga och inte innehålla för mycket information eftersom den 
skall vara lättläst. Det skall även vara lätt för medarbetarna att se om det skett några uppdateringar 
eller förändringar. Ett bra exempel på lättlästa och tydliga instruktioner är IKEAS 
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monteringsinstruktioner, se figur 6. (Petersson, et al., 2009) För att en standard skall vara fullkomlig 
är det viktigt att den ger en tydlig vägledning genom arbetet men samtidigt tillåta en viss 
anpassbarhet (Liker, 2009). Uppnår företaget balans mellan en specifik instruktion samtidigt som de 
anställda får möjlighet för att förbättra, stärks självförtroendet samt uppmuntrar innovation och 
utveckling bland personalen (Liker, 2009). 

 

Figur 6, utdrag från monteringsinstruktion för IKEA HEMNES (IKEA, 2015). 
 

2.5.3 5S 
5S är ett verktyg som förstärker teamwork och är en åtgärd för att minimera slöseri som orsakar 
defekter på produkter och misstag hos operatören (Bicheno, et al., 2006; Larsson, 2008). Det bidrar 
även med minskad variation, synliggör problem och förbättrad produktivitet (Bicheno, et al., 2006). 

5S står för: 

• Sortera: Första steget handlar om att rensa ut verktyg och material som sällan används för 
att kunna ordna fram de verktyg och material som används mer frekvent (Bicheno, et al., 
2006). 

• Strukturera: Placera ut verktyg och material som används på bästa möjliga sätt. Det är 
lämpligt att märka ut bestämda platser till alla verktyg vilket gör det mer visuellt och därmed 
underlättar för personalen att hitta rätt verktyg. (Bicheno, et al., 2006) 

• Städa: Städa innebär inte bara att hänga tillbaka saker på rätt plats eller att rengöra ett 
oljeläckage. Det innebär även att kontrollera och ifrågasätta varför det har uppstått en 
oljefläck på golvet och varför det uppstår avvikelser. (Bicheno, et al., 2006) 

• Standardisera: Det fjärde steget innebär att utveckla de tre föregående S:en till en standard 
(Liker, 2009). Exempel på hur en standardisering kan implementeras är att upprätthålla ett 
städschema eller ta foton på hur arbetsplatsen skall se ut, vilket ger personen en förståelse 
hur det ska struktureras, sorteras och städas (Larsson, 2008). 

• Skapa vana eller Självdisciplin: Det sista steget handlar om deltagande och förbättring samt 
att upprätthålla de steg som utförts (Bicheno, et al., 2006). Ett bra sätt att motivera 
medarbetarna och upprätthålla arbetet är att använda kontinuerliga 5S ronder och 
uppföljningar (Bicheno, et al., 2006).  
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2.5.4 Spagettidiagram 
Spagettidiagrammet är ett verktyg för att visualisera hur ett objekt förflyttar sig under en process via 
en karta. Utifrån resultatet kan slöseri framhävas som är kopplat till transport och rörelsemönster, 
diagrammet kan sedan användas vid förbättringsarbete för att skapa en effektivare layout, reducera 
onödiga transporter och rörelser (Pyzdek, 2003). Spagettidiagrammet kan utföras på en produkt, 
material eller en person som studieobjekt.  

För att utföra studien krävs en layoutritning över fabriken och ett studieobjekt, därefter följs 
studieobjektets rörelser med hjälp av penna på layoutritningen. (Bicheno, et al., 2006) Efter att 
rörelsemönstret eller transporterna är uppritade på pappret går det att bedöma hur långt objektet 
färdats och hur det förflyttar sig (Bicheno, et al., 2006). 

2.5.5 Tidsstudier 
Tidsstudier används för att utveckla en effektiv arbetsstation och stabilisera tidsstandarder (Niebel & 
Freivalds, 2014). Varje arbetsmoment kräver en utsatt standardtid för att fastställa vad som är rimligt 
för exempelvis en operatör att utföra under en dags arbete (Niebel & Freivalds, 2014). 

För att utföra en noggrann tidsstudie krävs det att arbetsutförandet är standardiserat samt att 
operatören är upplärd på arbetsuppgiften. Det är även viktigt att operatören är informerad om 
studien för att vara väl medveten om att arbeta i ett normalt arbetstempo. Det vill säga att arbetaren 
inte skall arbeta i en för snabb respektive för långsam takt som kan leda till en missvisande 
tidsstudie. (Niebel & Freivalds, 2014) 

Det finns olika typer av tekniker som kan användas vid tidsstudier och en av metoderna är till 
exempel användning av tidtagarur eller genom att filma operatören (Niebel & Freivalds, 2014). När 
tidsstudier utförs med hjälp av en videokamera kan exakta detaljer urskiljas från verkligheten som 
exempelvis hantering av verktyg och rörelser. Det medför även möjligheten att kunna se och utveckla 
potentiella förbättringar i arbetsutförandet. (Niebel & Freivalds, 2014) Det är också en typ av 
bevismaterial som avslöjar vad som har hänt under produktionsprocesser och filmen kan även visas 
tillsammans med berörd personal för att analysera samt förbättra arbetsprocesser (McIntosh, et al., 
2001). 

2.5.6 Fem Varför 
I samband med förbättringsarbete är det viktigt att undersöka rotorsaken till problemen och inte 
basera förbättringar på ett symptom av problemen (Tonnqvist, 2014). Fem Varför är en enkel och 
effektiv teknik för att göra en rotorsaksanalys på problemen och går ut på att ställa frågan ”Varför” 
upprepade gånger tills rotorsakerna är identifierade (Bicheno, et al., 2006). Det är dock viktigt att 
inte ställa frågorna mekaniskt utan att lyssna noggrant eftersom det kan uppstå missförstånd och lätt 
hamna i fel banor. Det är även viktigt att vara medveten om att ordet ”varför” ibland kan uppfattas 
som kritik mot medarbetarna och kan leda till att personalen får ett defensivt beteende och döljer 
problemen (Bicheno, et al., 2006). För att undvika dessa missförstånd kan frågorna omformuleras 
från att ställa frågan varför till att exempelvis istället säga ”låt oss undersöka väntan på material” 
eller ”vad kan vara möjliga orsaker till att ni får vänta på material? ” (Bicheno, et al., 2006) 
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2.5.7 PICK-chart 
PICK-chart är ett verktyg som är ett stöd när diskussion uppstår i samband med vilka avvikelser som 
ska prioriteras. PICK står för Possible, Implement, Challenge och Kill, översatt till svenska står de för 
Möjlig, Genomför, Utmana och Avfärda (Petersson, et al., 2009). Varje avvikelse delas in i ett område 
beroende på hur stor effekten blir om det genomförs en förbättring och om det krävs en stor insats 
att genomföra förbättringen, se figur 7 (Petersson, et al., 2009). Exempelvis om en avvikelse 
förbättras och resultatet har en stor effekt fast med en liten insats från personalen kommer den att 
hamna i genomför och ha en hög prioritet i förbättringsarbetet. Om resultatet har en liten effekt med 
en hög insats från personal ska förbättringen avfärdas, avvikelser som delas in i området möjlig är de 
som har en liten insats och liten effekt (Petersson, et al., 2009). Avvikelserna som hamnar i området 
möjlig har en lägre prioritet än de som är i området genomför. I området utmana befinner de 
avvikelserna som har en stor effekt och en stor insats (Petersson, et al., 2009). 

 

Figur 7, PICK-chart, fritt tolkad från Petersson, et al. (2009). 
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3 Litteraturstudie 
I en fallstudie utförd av Moreira & Torres Garcez (2013) genomfördes en ställtidsreducering med 
hjälp av SMED metoden på en process inom cellplastproduktion. Företaget klassades som ett Small 
and Medium-sized Enterprises (SME) företag med 140 stycken anställda. Ställtidsreduceringen skulle 
bidra med att öka företagets produktivitet och minimera ledtiden på produkter för att kunna bli mer 
flexibla i efterfrågan. Målet med att implementera SMED var att eliminera slöseri och icke 
värdeadderande aktiviteter i samband med omställningar. Moreira & Torres Garcez (2013) utgick 
från de fyra stegen som Shiego (1985) beskriver i boken: A Revolution in Manufacturing: The SMED 
System. Analysen av omställningsaktiviteterna genomfördes med hjälp av en videokamera, filmen var 
till stor hjälp när observatören separerade inre- och yttre omställningsaktiviteter, samt konvertering 
från inre till yttre omställning. Efter att lämpliga förbättringar implementerats visade det sig att 
omställningstiden kunde reduceras med 65 %. (Moreira & Torres Garcez, 2013) 

SMED metoden utfördes även av Bevilacqua, et al. (2015) där reducering av omställningstid skulle 
utföras på en monteringslina. Målet med SMED implementeringen var att effektivisera 
omställningsprocessen för att lättare kunna konkurrera med liknande företag och snabbt kunna 
besvara kundernas efterfrågan (Bevilacqua, et al., 2015). För att analysera och mäta tider vid 
omställning användes videodokumentation, det svåra med analysen var att inte sätta press på 
operatörerna och låta dem påverkas av att de observerades (Bevilacqua, et al., 2015). Varje 
omställning dokumenterades flertalet gånger med olika operatörer för att få ett tillförlitligt resultat 
(Bevilacqua, et al., 2015). Under studien användes spagettidiagram för att följa operatörernas 
rörelser vid omställningsprocessen, syftet med spagettidiagrammet var att urskilja onödiga rörelser 
och ansågs vara till stor hjälp i förbättringsarbetet med att effektivisera omställningsprocessen 
(Bevilacqua, et al., 2015). Studien visade att en av orsakerna till långa omställningstider var att de 
inre och yttre omställningarna var förvirrande och saknade struktur. Därför var det användbart att ta 
hjälp av operatörer som själva kunde observera omställningsprocessen på den dokumenterade 
videofilmningen, för att senare komma med värdefull information om potentiella förbättringar. 
(Bevilacqua, et al., 2015) Sammanfattningsvis reducerades omställningstiden med 61,5 % i 
produktionslinan (Bevilacqua, et al., 2015). En bidragande faktor till förbättringarna var 
implementering av leanverktygen: 5S och kanban samt standardisering av processen (Bevilacqua, et 
al., 2015). 

I en annan fallstudie utförd av Singh & Khanduja (2010) användes Six sigma verktyget Define, 
Measure, Analyze, Improve, Conrol, Technology transfer (DMAICT) för att reducera omställningstiden 
på en pressgjutningsmaskin. Problemet var att omställningstiden var lång och tog upp till 31 timmar 
att utföra och målet var att reducera omställningstiderna för att företaget skulle kunna bemöta 
kundernas efterfrågan på ett effektivt sätt (Singh & Khanduja, 2010). DMAICT användes kontinuerligt 
under hela projektets gång med bland annat definition av problemen samt fortsatt arbete för att 
uppnå önskat resultat (Singh & Khanduja, 2010). För att analysera omställningsaktiviteterna samt 
samla tider för varje utfört element användes videodokumentation (Singh & Khanduja, 2010). 
Redogörelsen för rotorsaken till problemen med omställningsprocessen genomfördes därefter med 
fiskbensdiagram och vidare användes även ett pareto diagram för att få ut visuell information om 
vilken aktivitet som upptog längst tid (Singh & Khanduja, 2010). Baserat på data som uppkom under 
nulägesanalysen användes därefter produktionstekniska metoder som 5S, poka-yoke och 
standardiserat arbete vilket var en grund till de förbättringar som framtogs (Singh & Khanduja, 2010). 
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Förbättringarna som tillämpades gav ett resultat på 66 % i reducerad omställningstid (Singh & 
Khanduja, 2010). 

3.1 Analys av litteraturstudie 
En analys av litteraturstudien utfördes för att förstå vilken metod som var bäst lämpad för 
ställtidsreducering. Analysen är utförd på tre olika fallstudier, två studier använde sig utav SMED 
metoden och den tredje baserades på Six Sigma verktyget DMAICT. 

Efter utförd analys av litteraturstudien visade det sig att SMED var en tillförlitlig metod för reducering 
av omställningstider. Studien visade att videofilmning av operatörerna under omställningsaktiviteten 
var en effektiv metod för att dokumentera information och samtidigt samla in tider för varje 
arbetsmoment. Det underlättar även under det fortsatta arbetet med SMED implementeringen i 
samband med separationen av yttre- och inre omställningar för kommande förbättringar. Fallstudien 
visade även att spagettidiagram var ett användbart verktyg för att urskilja rörelser och slöseri under 
omställningsaktiviteterna. Sammanfattningsvis visade det sig att en bidragande faktor till minimering 
av omställningstiderna var det standardiserade arbetet som utfördes på arbetsplatsen i samband 
med omställningsaktiviteterna. 

Enligt Singh & Khanduja (2010) är DMAICT ett bra verktyg för reducering av omställningstid men det 
visar sig vara ett verktyg som sällan används till det ändamålet. Verktyget är ett arbetssätt som 
förenklar arbetets gång vilket betyder att processen blir mer enkel att följa, trots detta är det inte 
många studier som använder sig av DMAICT (Singh & Khanduja, 2010). Men enligt Bicheno, et al. 
(2006) bör DMAICT användas för att undersöka variationer i tid och lyfter istället fram SMED som en 
mer effektiv metod när det gäller reducering av omställningstid.  

Informationen som erhölls i litteraturstudien gav förutsättningar för att projektet skulle få en bra 
grund. Från analysen konstateras att videodokumentation är en bra metod att använda för att 
införskaffa pålitlig information under en omställningsaktivitet, en annan positiv aspekt är att tid på 
varje utfört element erhålls. Mot bakgrund av detta har videodokumentation används under 
nulägesanalysen och pilotstudien. Tidigare studier har visat att operatörer kan påverkas under 
videodokumentationen med risk för ett missvisande resultat och därför kommer det att tas i 
beaktande (Bevilacqua, et al., 2015). 

Eftersom det råder delade meningar om verktyget DMAICT och att det sällan används till just 
ställtidsreducering kommer inte studien att använda sig av verktyget. Istället kommer SMED 
metoden att användas eftersom den visat sig vara en effektiv och pålitlig metod för 
ställtidsreducering.  

Tidigare studier har använt sig av verktyget spagettidiagram vid analys av operatören i samband med 
omställning. Studierna visade även positiva effekter vid användning av standardiserat arbete och 5S i 
samband med förbättringsarbetet. Metoderna rekommenderas även av Bicheno, et al. (2006) i boken 
Ny verktygslåda för Lean i samband med SMED arbetet. Därför kommer även dessa metoder och 
verktyg att användas under analysen samt vid förbättringsarbetet av omställningsaktiviteten. 
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4 Metod 
En artikel från varje CNC-maskin valdes ut ihop med berörd personal för att kunna följa upp 
omställningsprocessen samt kassationer i samband med omställning. Observationerna genomfördes 
endast på större omställningar, det vill säga omställningar där samtliga verktygsbyten och 
inställningar i maskinen genomfördes. Det utfördes eftersom det fanns större chans att hitta 
avvikelser till de långa omställningstiderna och kassationerna i samband med omställning. Om 
observationer endast hade genomförts på omställningar där endast programbyten och 
kompenseringar hade utförts, det vill säga mindre omställningar, fanns det en risk att betydande 
avvikelser hade förbisetts.  

I första steget genomfördes en nulägesanalys på maskingruppen för att veta hur en omställning gick 
till samt hur lång tid som förbrukades. Tidigt i projektstarten genomfördes observationer på plats i 
syfte att lära känna processen samt veta vilka verktyg och metoder som kunde vara användbara vid 
nulägesanalysen. Observationerna gav en uppfattning om att omställningarna var långa samt att 
operatörerna förflyttade sig mycket i samband med omställningarna. 

Ett av huvudmålen var att reducera kassationer i samband med omställning och därför analyserades 
andelen kasserade komponenter i samband vid omställning i anknytning till nulägesanalysen från och 
med vecka 8-16. Analysen utfördes med hjälp av en manuell kassationsuppföljning i form av ett 
enkelt pappersark vid varje arbetsstation, se bilaga 1. Dokumentet innehöll rader där operatörerna 
fick skriva in vilken order som kördes, antalet kassationer samt skriva orsaken. Detta gav studien en 
förutsättning att enkelt se hur många kassationer som hade uppstått med de förbestämda artiklarna.  

Videofilmning genomfördes i samband med nulägesanalysen eftersom det ansågs vara en fördel att 
hela analysen samlades på en inspelning och kunde undersökas flertalet gånger utan att förbise 
viktiga detaljer. Det är även en metod som Shingo (1985) anser vara lämplig att använda i anknytning 
till SMED arbetet. Eftersom Bevilacqua, et al. (2015) beskrev att operatörer kunde påverkas under en 
videodokumentation med risk för en missvisande studie, togs det i beaktande genom att noggrant 
förklara arbetsgången för operatören som skulle bli filmad. Det utfördes även samtal mellan 
observatörer och operatören för att skapa förtroende, vilket (Holme, 1991; Niebel & Freivalds, 2014) 
beskriver är en viktig beståndsdel när en observation genomförs. I samband med filmningen erhölls 
tidsstudier på varje utfört element under omställningen, som var betydande för att kunna urskilja 
eventuella förbättringar i förbättringsarbetet. 

Genom den tidiga observationen som utfördes med syfte att lära känna processen och förstå hur en 
omställning gick till, upptäcktes att operatören upprepade gånger rörde sig långa distanser mellan 
maskinenheter, förvaringsplatser och mätstation. Det var därför avgörande att använda sig av ett 
spagettidiagram i samband med nulägesanalysen, eftersom Bicheno, et al. (2006) skriver att 
diagrammet är ett effektivt verktyg för att framhäva slöseri i samband med förflyttningar på 
arbetsplatsen. Spagettidiagrammet utfördes med hjälp av en penna och layoutbild på området kring 
maskingruppen, där observatören ritade operatörens rörelsemönster under en omställning. 
Diagrammet visade operatörens förflyttningar visuellt som sedan utnyttjades vid förbättringsarbetet, 
där fokus låg på de längsta och mest frekventa gångsträckorna. 

När data på de tre artiklarna hade samlats in analyserades filmerna till en viss del ihop med 
operatörerna vilket även rekommenderades av (McIntosh, et al., 2001; Shingo, 1985). Operatörerna 
var till stor hjälp i samband med förklaring på vad som utfördes under omställningarna och de kom 
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även med bra synpunkter inför förbättringsarbetet. Utifrån videodokumentationen samt hjälp från 
operatörerna skrevs alla aktiviteter ner på ett dokument, (se bilaga 2) med tillhörande tider, och 
därefter kategoriserades aktiviteterna efter yttre- och inre omställning. Därefter separerades 
aktiviteter som utfördes under inre- och yttre omställning för att ge en klarare bild på hur stor andel 
av tiden som genomfördes under inre respektive yttre omställningsaktivitet. Separationen utfördes 
med hjälp av dokumentet som användes i tidigare steg eftersom den gav en bra överblick på vilka 
moment som utfördes under en omställning. Efter separationen genomförde studenterna en 
konvertering från inre- till yttre omställning. För att försäkra att konverteringen var möjlig att 
genomföra fick två operatörer bekräfta dem och vissa justeringar fick utföras. 

När data från nulägesanalysen hade analyserats listades de aktiviteterna som var mest tidskrävande 
från varje omställning. Därefter analyserades aktiviteterna för att urskilja slöseri som sedan 
definierades med hjälp av metoden fem varför. Utifrån rotorsaksanalysen togs förbättringsförslag 
fram med hjälp av berörd personal som sedan prioriterades med hjälp av en PICK-chart, se bilaga 3. 
De förbättringsförslagen som hamnade innanför området ”genomför” i PICK-chart och två av de fyra 
förbättringsförslagen som hamnade i kolumnen ”möjlig” testades i pilotstudien för att följa upp 
effekten av dem. Efter att förbättringsförslagen hade framtagits planerades pilotstudien som hade 
syfte att följa upp förbättringarna och därefter presentera ett resultat. Innan pilotstudien skulle 
genomföras planerades studien noggrant samt involverade operatörer blev informerade.  

Observationen i pilotstudien genomfördes på samma sätt som i nulägesanalysen med hjälp av 
videodokumentation, kassationsuppföljning och spagettidiagram. Därefter analyserades all data som 
sedan sammanställdes i ett dokument. Utifrån sammanställningen genomfördes därefter en 
jämförelse med nulägesanalysen för att frambringa ett resultat.  

Under projektets gång kombinerades kvantitativa och kvalitativa metoder för att förstärka 
validiteten, samt att det gav en ökad förståelse för att skapa en empirisk grund innan den statistiska 
datainsamlingen (Holme, 1991). Kvalitativ datainsamling utförs oftast genom muntlig kommunikation 
eller observationer. I kvantitativ datainsamling spelar statistiska mätmetoder en stor roll och är 
oberoende av personliga bedömningar, exempelvis äldre data eller observationer. (Starrin & 
Svensson, 1994) Kvalitativa datainsamlingen genomfördes med hjälp av intervjuer och öppna 
observationer. Öppna observationer är när personalen är medvetna om att de är observerade och är 
tillfreds med det (Holme, 1991). Fördelen med observationer som utförs öppet är att det ger en stor 
frihet i samband med att observatören kan fritt gå omkring och öppet ställa frågor till personalen 
(Holme, 1991). De öppna observationerna och intervjuerna var en viktig del för att få en översikt på 
företagets verksamhet samt få förståelse för problemdefinieringen och utformningen av 
förbättringsförslagen. Den kvantitativa metoden genomfördes med hjälp av observationer i form av 
videodokumentation för att analysera omställningsaktiviteterna och uppföljning av kassationer i 
samband med omställning. 

5 Empiri 
Maskingruppen består utav tre stycken CNC-svarvar, en helautomatisk (maskinnummer 315) och två 
halvautomatiserade (maskinnummer 312 & 307), se figur 8. Maskingruppen producerar en hög 
variant på artiklar som består av rostfritt, aluminium och stål. Det är totalt tre stycken operatörer 
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som jobbar med maskingruppen varav två av dem har kunskapen att genomföra omställningar på 
maskinerna, två operatörer jobbar två-skift och en jobbar ständig dagtid.  

 

Figur 8, layout över maskingruppen. 

För att en produkt skall kunna bearbetas i en CNC-svarv krävs ett antal olika beståndsdelar, se figur 9 
och figur 10: 

• Chuck – Startar rotationen som är väsentlig för att skärande bearbetning skall kunna utföras. 
• Back – Sitter i chucken, backarnas funktion är att gripa fast komponenten. 
• Revolver – För att en maskin skall kunna använda fler verktyg monterat används en revolver, 

den roterar fram det verktyg som skall användas. 
• Grundhållare – Hållare för verktygen, dessa monteras fast i revolvern. 
• Verktyg – Utför den skärande bearbetningen och det finns flertalet olika verktyg som kan 

användas, exempelvis borr, pinnfräs, stickstål eller svarvstål. 
• Mätprob – Mäter in verktygens position i förhållande till maskinens nollpunkt (Renishaw AB, 

2011).  
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Figur 9, CNC-svarvens beståndsdelar. 

.  

Figur 10, mätprob. 
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Den helautomatiserade CNC-svarven Mazak 6200Y (se figur 11) är utrustad med två chuckar, två 
revolvrar och en tillhörande portalrobot som matar in nytt råmaterial i maskin samt hämtar 
färdigbearbetade artiklar. Roboten lägger de färdigbearbetade detaljerna på paletter som sedan 
transporteras vidare mot operatörens arbetsstation där de är redo för att paketeras. Detta gör att 
operatören inte behöver spänna upp nytt råmaterial manuellt efter varje cykel. Maskinen är den 
enda med en Y-axel vilket medför möjligheten att producera mer avancerade artiklar. 

 

Figur 11, CNC-svarv, Mazak 6200Y, maskinnummer 315. 

Den halvautomatiserade svarven Mori Seiki SL25 (se figur 12) består av en chuck och en revolver 
samt en dubbdocka. Dubbdockan är ett verktyg som greppar tag i materialets ände för att sänka 
vibrationer och är effektiv att använda vid avlånga artiklar där det förekommer mer vibrationer. 

 

Figur 12, CNC-svarv, Mori Seiki SL25, maskinnummer 312. 
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Den tredje CNC-svarven Mazak 620 (se figur 13) är utrustad med två chuckar och två revolvrar, den 
har även möjligheten att förses med ett stångmagasin. Principen med ett stångmagasin är liknande 
som på roboten i Mazak 6200Y där stångmagasinet matar in nytt material efter varje gång en artikel 
har bearbetas klart. 

 

Figur 13, CNC-svarv, Mazak 620, maskinnummer 307. 

När en ny artikel skall startas i svarvgruppen behöver en omställning utföras. I nuläget arbetar ingen 
operatör efter ett standardiserat arbetssätt och det medföljer att omställningstiderna varierar 
beroende på vilken person som utför omställningen. En normal omställningsprocedur börjar med att 
operatören väntar på att den sista komponenten skall bearbetas färdigt innan förberedelser inför 
den kommande omställningen utförs. När operatören har genomfört slutmätningen och godkänt 
ordern, förflyttas de godkända komponenterna till en plats där lagerpersonalen transporterar dem 
vidare. När ordern är påskriven måste den stämplas ut för att kunna stämpla in den nästkommande 
ordern och det utförs vid en dator som står cirka 10 meter ifrån maskingruppen. De ställblad som 
skrivs ut innehåller information om vilka verktyg som skall sitta i respektive revolver, olika 
inställningar på maskinen samt vilka mått och toleranser som produkten har. Detta hängs sedan upp 
vid en arbetsbänk bredvid CNC-svarven och den äldre orderlistan samt ritningen slängs.  

En CNC-svarv förses med ny utrustning beroende på vilken produkt som skall produceras och det är 
operatörens ansvar att montera upp de nya utrustningarna. Eftersom råmaterialet har olika 
dimensioner och ska spännas upp i chucken måste operatören se till att de tillhörande backarna är 
fastsatta. När backarna är uppsatta i chucken byter operatören program för att maskinen skall veta 
vilken produkt som skall produceras. De verktyg som krävs för att bearbeta produkten kan 
operatören se utifrån ett ställblad, operatören hämtar ett verktyg åt gången från ett verktygsskåp för 
att sedan montera upp den i svarvens revolver. För att maskinen skall veta vart verktygens 
nollpunkter sitter i revolvern måste operatören mäta in verktygen med hjälp av en mätprob. När alla 
inställningar är klara i maskinen startar operatören svarven för att få ut en komponent. När 
komponenten är färdigbearbetad mäter operatören produkten både manuellt men även i 
mätstation, den manuella mätningen täcker endast de enklare måtten och utförs med hjälp av ett 
skjutmått, mikrometer samt tolkar. Ett exempel på ett enklare mått är när mätning av inre- och yttre 



Ställtids- och kassationsreducering, svarvning   

22 
Jonna Björnell & Linus Kjellén  

diameter genomförs. För mer avancerade mått måste komponenten mätas i en mätmaskin, ett 
avancerat mått kan exempelvis vara hålens fördelning på en produkt. Om komponentens mått är 
över toleransgränserna måste operatören kompensera (justera) verktygens nollpunkter och köra ut 
en ny komponent, om produktens mått är inom toleransgränserna kan operatören starta produktion. 
För att företaget skall veta hur många kassationer som uppstod under omställningen ska 
operatörerna dokumentera antalet kassationer i datorn efter att omställningen är genomförd. 

5.1 Nulägesanalys kassationer 
Artikel Shaft house bearbetades i maskin 315 två gånger under kassationsuppföljningen och 
sammanlagt blev det fyra kassationer. En av kassationerna uppstod på grund av att operatören 
missat en inställning och resterande kassationer var orsaken okänd, se kapitel 6.1 för hypoteser till 
eventuella orsaker.  

När artikeln Axel bearbetades i maskin 307 uppkom det tre stycken kassationer i samband med 
omställningen. Den första komponenten uppstod på grund av fel instruktioner vid uppsättning av 
stickstål som gjorde att maskinenheten svarvade komponenten på felaktigt sätt. Den andra uppstod 
på grund av spånbildning som en gängtapp orsakade och den tredje kassationen var orsaken okänd, 
se kapitel 6.1 för eventuella orsaker.  

Det uppkom tre kassationer i samband med tre olika omställningar på artikel Medbringare och 
orsaken till kassationerna är okänd, se kapitel 6.1 för hypoteser till eventuella orsaker. Figur 14 visar 
genomsnittligt antal på kassationer i samband med omställningarna som uppkom på de tre utvalda 
artiklarna under vecka 8-16. 

 

Figur 14, genomsnittligt antal kassationer i samband med omställningarna. 

5.2 Nulägesanalys omställning 

Omställningen på artikel Shaft house pågick i totalt 278,2 minuter och totalt utfördes 24 stycken 
verktygsbyten inklusive backar. Figur 15 visar hur lång tid varje aktivitet pågick och tabell 2 listar de 
fem aktiviteter som upptog den mesta tiden. Hela omställningen utfördes under inre omställning (se 
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bilaga 4) och under observationen samt analys av spagettidiagrammet (se bilaga 5) framkom det 
tydligt att operatören hade ett stort rörelsemönster mellan maskinen och verktygsskåpen. 
Tidtagningen visade att aktiviteten provkörning, mätning och kompensering tog längst tid under 
omställningen. Det berodde på att lång tid spenderades i mätrummet, eftersom operatören inte 
hade tillräcklig kunskap för att hitta rätt program i datorn till mätmaskinen. Mycket tid spenderades 
sedan på kompensationer och inställningar för att få korrekta mått på komponenten. Det upptog 
även lång tid när revolver 1 och 2 skulle förberedas, vilket dels berodde på att det var många verktyg 
som monterades ner respektive upp på revolvrarna. Den långa tiden berodde även på att operatören 
var tvungen att leta efter de verktygen som skulle användas till bearbetningen. När inställningar 
skulle genomföras på portalroboten förekom avvikelser eftersom det förbisågs en inställning på 
gripklon samt att operatören letade efter robotbackar. 

 

Figur 15, total fördelningstid över aktiviteter, maskin 315. 

Tabell 2, lista över aktiviteter som tog längst tid, maskin 315. 

Aktivitet Tid (min) Avvikelser 
Provkörning, mätning & 
kompensering 

123,4 
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Provkörning, robot 27,6 Problem med inställning på 
gripklon. 

Byter robotbackar & program, 
robot 

17,9 Letar efter robotbackar. 

Inmätning av stål, revolver 1 12,6  

 

Omställningen på artikel Axel pågick i totalt 581,6 minuter och totalt genomfördes 39 stycken 
verktygsbyten inklusive backar. Figur 16 visar den tid som det tog att utföra varje aktivitet och tabell 
3 listar de fem aktiviteter som tog längst tid. Hela Omställningen genomfördes under inre omställning 
(se bilaga 6) och aktiviteten som upptog längst tid var provkörning, kompensering och mätning. Axeln 
visade sig vara en av de nyare artiklar som kördes och därmed krävdes mycket diskussion gällande 
mätmetod och hur kompenseringen skulle genomföras för att måtten skulle hamna inom tolerans. 
Operatören hade även problem att hitta rätt program i datorn i samband med mätning i mätrummet 
och fick vänta på hjälp från andra operatörer. Under backbytet samt förberedelser för revolver 1 och 
2 tillbringade operatören mycket tid på att leta efter verktyg som inte befann sig på rätt plats, se 
bilaga 7. Övriga avvikelser som dök upp var att operatören fick leta efter mätinstrument och hade 
problem med att köra fram råmaterialet som befann sig i lagerhyllorna. Operatören fick hämta en 
truck som befann sig längre bort ifrån avdelningen för att få ner materialet. 

Figur 16, total fördelningstid över aktiviteter, maskin 307. 
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Tabell 3, lista över aktiviteter som tog längst tid, maskin 307. 

Aktivitet Tid (min) Avvikelser 
Provkörning, mätning & 
kompensering 

414,6 Operatör hade problem med att 
hitta program i datorn, 
diskuterar mätmetod, letar 
efter verktyg & mikrometer, 
problem med spånor. 

Förbereder revolver 1 & 2 96 Letar efter verktyg & rådfrågar 
annan operatör. 

Byt backar i chuck 1 & 2 22,1 Letar efter verktyg. 
Inmätning av stål, revolver 1 
& 2 

18,9  

Kör fram råmaterial 8,7 Materialet står högt upp, får 
hämta truck längre bort. 

Omställningen på artikel medbringare pågick i totalt 92,3 minuter och totalt genomfördes 15 stycken 
verktygsbyten inklusive backar och chuck. Figur 17 visar tidens fördelning över de aktiviteter som 
utfördes och tabell 4 listar de fem aktiviteter som tog längst tid. Operatören förberedde backar och 
chuck innan maskinenheten stoppades och resterande aktiviteter utfördes när maskinenheten var 
avstängd, se bilaga 8. Aktiviteten som tog längst tid under omställningen var provkörning, mätning 
och kompensering. Det uppkom inga direkta avvikelser men omfattar ändå längre tid än de övriga 
aktiviteterna, eftersom det är en aktivitet som kräver noggrannhet för att uppnå rätt kvalitét. Byte av 
chuck uppkom till 17 minuter och aktiviteten var tidskrävande eftersom chucken var väldigt tung och 
otymplig, det var även mycket skruvar som chucken skulle fästas med. Det som upptog mycket tid i 
samband med förberedelse av revolvern var att operatören fick leta efter verktyg. Övriga avvikelser 
som uppstod under observationen var att operatören hämtade en lastpall samt en mellanläggsskiva 
på lagret under den inre omställningen. 
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Figur 17, total fördelningstid över aktiviteter, maskin 312. 

Tabell 4, lista över aktiviteter som tog längst tid, maskin 312. 
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5.3 Identifierade slöserier 

5.3.1 Slöseri i form av onödig förflyttning & väntan 
I samtliga omställningar som genomfördes förekom det mycket slöseri i form av onödiga 
förflyttningar och rörelser. Efter att en rotorsaksanalys genomförts framkom det att verktygen hade 
en otydlig uppmärkning vilket gjorde att operatören fick tillbringa mycket tid till att leta. Backarna var 
exempelvis inte uppmärkta vilket medförde att operatören blev tvungen att testa backarna mot 
produkten för att veta vilka som passade. Det visade sig att anledningen till att de inte hade tydligare 
uppmärkning var att de inte ansett att det varit ett problem tidigare. Det noterades även att 
ställbladets information inte alltid var synkad med uppmärkningen som verktygen hade. Backarna till 
chucken hade till exempel olika uppmärkning samt att det fanns en annan definition i ställbladen, se 
bilaga 9.  

Det uppkom även onödiga förflyttningar när operatören skulle skriva ut ritningar på en annan 
skrivare som befann sig längre bort ifrån avdelningen. Anledningen till det var att operatören ville 
skriva ut större ritningar för att göra måtten mer tydliga och skrivaren som fanns på arbetsplatsen 
kunde endast skriva ut A4 ritningar, se bilaga 9.  

En annan orsak till att det uppstod mycket slöseri i form av onödiga förflyttningar var att operatören 
hämtade ett verktyg åt gången i stället för att använda avdelningens ställvagn. Dessutom hade 
operatören inte ställbladet med sig vilket resulterade i att han fick läsa av det varje gång han 
passerade maskinen. Anledningen till att operatören hämtade ett verktyg åt gången och inte 
använde ställvagnen var att han kände sig stressad eftersom omställningen genomfördes under den 
inre omställningen och upplevde sig mer effektiv med det arbetssätt han hade. Aktiviteterna utfördes 
under den inre omställningen eftersom de inte hade någon ordentlig standard att efterfölja vilket 
medförde att operatören blev stressad och inte arbetade metodiskt. Anledningen till att operatören 
inte utgick från någon standard var eftersom han inte visste att de hade en standard i dagsläget, 
dessutom var den gamla standarden inte lämpad efter de arbetsstationer de hade idag, se bilaga 9. 
Det noterades även att ställvagnen som svarvgruppen hade idag inte var anpassad för deras verktyg 
vilket också kan vara en anledning till att den inte använts.  

Under två tillfällen fick operatören komplikationer med råmaterialet. Första gången fick operatören 
vänta på material och andra gången fick operatören hämta materialet som befann sig längre bort 
ifrån avdelningen. Båda komplikationerna är slöseri i form av onödiga rörelser och väntan. Materialet 
brukar operatören beställa upp i samband med att omställningen startar, i det ena fallet glömde 
operatören att beställa upp materialet direkt och fick vänta på att materialet kom ifrån lagret. 
Rotorsaken till det problemet var att det inte finns en ordentlig standard att efterfölja och därför 
arbetar operatörerna olika, vilket gör det lättare att glömma vissa moment. Andra komplikationen 
som uppstod berodde på att omställningen startade efter klockan 16:00 och det går endast beställa 
material från lagerpersonalen mellan klockan 07:00-16:00, se bilaga 9.  

Analysen påvisade att mycket tid spenderades i mätrummet när komponenterna skulle 
kontrollmätas. Under båda tillfällena fick operatören problem med att plocka fram ritningar och 
uppgifter i datorn för att fullfölja mätningen. Operatören fick därefter vänta på en annan 
arbetskollega för att kunna gå vidare. Det visade sig att det inte fanns någon standardinstruktion att 
utgå ifrån och det var svårt att lära sig alla stegen utantill, se bilaga 9.  
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5.3.2 Slöseri i form av onödig bearbetning 
Flertalet kassationer uppkom i samband med omställningarna som även påverkade den långa 
omställningstiden. Kassationerna berodde på olika anledningar, bland annat att operatören missat en 
inställning och bristande information gällande verktygsval. Efter en rotorsaksanalys genomförts 
framkom det att operatören ibland missar inställningar eftersom det är många justeringar som måste 
utföras. I dagsläget arbetar de inte efter någon specifik standard vilket orsakar att operatörerna 
glömmer mer frekvent vilka inställningar som har utförts, se bilaga 9.  

Rotorsaksanalysen visade även att kassationer uppstod på grund av att operatören valt ut fel verktyg. 
Orsaken till att operatören valde ut fel verktyg var att specifikationen på ställbladet inte var tydlig 
nog och det togs förgivet att alla operatörer kunde genomföra det utan tydligare specifikation, se 
bilaga 9. Dessutom har operatörerna fri tillgång till att genomföra förändringar i ställbladen och det 
finns ingen standard på hur instruktionerna skall benämnas. Det leder till att informationen i 
ställbladen varierar beroende på vem som skrivit den.  

5.4 Förbättringsförslag 

5.4.1 Strukturera arbetet vid omställning 
Under nulägesanalysen utfördes alla aktiviteter under den inre omställningen, vilket orsakade att 
maskinen var stoppad för produktion en längre stund än nödvändigt. Genom att ändra ordningen på 
utförandet av aktiviteterna samt konvertera inre- till yttre omställning reduceras den tid som 
maskinen står på tomgång (Shingo, 1985; McIntosh, et al., 2001; Bicheno, et al., 2006). Många 
aktiviteter ansågs vara möjliga att utföra under den yttre omställningen, med hjälp av operatörerna 
separerades och konverterades aktiviteterna för att minska omställningstiden, se bilaga 10. För att 
göra arbetsgången vid omställning till en standard utvecklades en checklista (se bilaga 11) för att 
skapa en grund inför framtida förbättringar. Checklistan har även ett syfte att minska den stress som 
operatören upplever under omställning, stressen de upplever idag kan leda till underprestation samt 
att operatören missar viktiga inställningar. På checklistan står det vilka aktiviteter som skall utföras 
vid yttre- respektive inre omställning, det finns även en ruta där operatören kan checka av vilka 
aktiviteter som har utförts för att undvika extra kontroller. Checklistan underlättar för 
nästkommande operatör som tar över omställningen eftersom de enkelt kan se på checklistan vilka 
aktiviteter som har utförts. För att operatörerna skall slippa skriva ut en ny checklista efter varje 
omställning kan listan plastas in. Operatören kan därefter checka av varje aktivitet med en 
whiteboardpenna, när nästa omställning skall genomföras kan checklistan enkelt rengöras och 
användas på nytt, se figur 18. 

 

Figur 18, inplastad checklista med tillhörande whiteboardpenna. 
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5.4.2 Reducera onödig förflyttning till skrivaren 
I nulägesanalysen framgick det att operatören gick till en skrivare längre bort för att skriva ut större 
storlek på ritningar varje gång en ny omställning påbörjades. För att reducera det slöseriet och 
därmed bidra med en förkortad omställningstid kan skrivaren förflyttas närmare arbetsplatsen eller 
byta ut den befintliga skrivaren som bara skriver ut A4 ark.  

5.4.3 Effektivisera verktygsplock 
Genom att utveckla en mer anpassad ställvagn för arbetsstationen finns förhoppningar att 
operatörerna uppmuntras att använda sig av den vagnen för att hämta diverse verktyg. Det skulle 
leda till att minimera slöseri i form av onödig förflyttning och reducera omställningstiden. En intern 
benchmarking utfördes på de andra maskingrupperna i företaget för att se om det redan fanns 
framtagna ställvagnar anpassade till CNC-maskiner. Genom diskussion med operatör valdes det ut 
den vagn som var bäst anpassad till maskingruppen, se figur 19, 20. 

 

Figur 19, den gamla ställvagnen i svarvgruppen. 

 

Figur 20, ett exempel på en mer anpassad ställvagn. 

5.4.4 Reducera onödig förflyttning vid verktygsplock 
För att reducera slöseri i form av onödiga förflyttningar borde operatören ta med sig ställbladet till 
verktygsskåpet istället för att tvingas gå tillbaka till maskinen och kolla innan nästa verktyg skall 
plockas, se avsnitt 5.4. Används plastfickor med magneter på baksidan kan operatören ta med sig 
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ställbladen i plastfickorna som därefter kan fästas på ställvagnen, se figur 21. Det bidrar till att 
operatören alltid har med sig ställbladet med ställvagnen och behöver inte gå tillbaka till maskinen 
och kolla upp varje verktyg vilket orsakar förlängd omställningstid. 

 

Figur 21, plastfickor placerade på ställvagn. 

5.4.5 Eliminera väntan på råmaterial 
Inför en omställning riskerar operatörerna att få vänta om de beställer råmaterialet för sent, de 
riskerar också att de får hämta materialet på egen hand om de inte beställer mellan klockan 07:00-
16:00. Information angående vilka omställningar som skall genomföras under dagen borde framgå 
rutinmässigt under morgonmötet. Det bidrar med att lagerpersonalen kan få den informationen som 
krävs för att köra upp det material som är beräknat att bearbetas under båda skiften. Den förväntade 
effekten av förbättringsförslaget är att slöseriet vänta på material elimineras. 

5.4.6 Organisera arbetsplatsen 
Observationerna påvisade att mycket av tiden gick åt att leta efter material. För att reducera detta 
bör svarvgruppen organisera upp arbetsplatsen med hjälp av 5S arbete som hjälper till att skapa en 
visuell arbetsplats för att underlätta när diverse verktyg skall plockas fram (Bicheno, et al., 2006). I 
figur 22 och 23 visas ett exempel på hur 5S arbetet kan genomföras i svarvgruppen för att göra det 
mer visuellt. Dessutom måste uppmärkningen på verktygen ha samma definition i ställbladen, för att 
inte försvåra letandet för operatörerna och riskera att felaktiga verktyg plockas. Den förväntade 
effekten av att implementera 5S i svarvgruppen skulle leda till en reducerad omställningstid eftersom 
operatören lättare kommer att hitta verktyg under en kort tid utan att leta på olika platser. Det 
minskar även risken för att kassationer i samband med omställning skall uppstå eftersom den tydliga 
uppmärkningen av verktygen skall leda till att inte fel verktyg plockas.   
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Figur 22, låda med robotbackar före 5S arbete. 

 

Figur 23, låda med robotbackar efter 5S arbete. 

5.4.7 Rätt information i ställbladen 
Under flertalet omställningar var inte ställbladen korrekta, de visade felaktiga verktyg och 
benämningarna på verktygen var olika mellan ställbladen. Detta medförde att operatören fick 
problem under omställningsprocessen, vilket i sin tur ledde till att omställningen tog längre tid och 
medförde högre risk för att flertalet kassationer skulle uppstå. För att inte problemet skall bestå 
borde de införa ett standardiserat arbetssätt på hur instruktionerna skall skrivas samt utse en 
ansvarig person som får uppdatera ställbladen.  

5.4.8 Förenkla installation i mätrummet 
Det skapades en standardinstruktion till mätrummet med syftet att instruera operatörerna till rätt 
mätprogram i datorn och minska tiden det tar för operatörerna att leta efter programmet, se bilaga 
12. Standardinstruktionen utvecklades med hjälp av en tekniker på företaget men enligt (Liker, 2009; 
Petersson, et al., 2009) är det lämpligt att låta operatörerna utveckla instruktionerna själva för att 
försäkra sig om att de kommer att användas. Det fanns ingen tid för att efterfölja det direktivet men 
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instruktionen introducerades istället för operatören som hade möjlighet att ge feedback för 
korrigeringar. Petersson, et al. (2009) skriver att det är bra om instruktionen är visuell och lättläst för 
att försäkra att den senare kommer att användas av operatörerna och därför togs det i beaktande i 
instruktionen med hjälp av bilder med tillhörande text vart operatören skulle klicka på datorn. 
Instruktionen bör hängas upp synligt vid datorn för att operatören lätt skall kunna titta i den och inte 
glömma bort att den finns.  

5.4.9 Standardisera kompensering & mätning 
Avdelningen saknade ett standardiserat arbetssätt i samband med kompensering och mätning. 
Eftersom (Bicheno et al., 2006; Liker, 2009) skriver att det standardiserade arbetet skall ligga som en 
grund för alla förbättringar utvecklades en standardinstruktion för att uppfylla det ändamålet. 
Eftersom kompenseringen och mätningen tog upp en stor del av tiden ansågs standardinstruktionen 
vara en lämplig åtgärd för fortsatt arbete med att minimera omställningstiden samt minimera 
kassationer i samband med omställningar. Standardiseringen bör även bidra med minskad variation i 
kvalitén vid mätningen eftersom instruktionen beskriver i vilken ordning mätningen skall utföras. I 
nuläget brukar operatören mäta den färdigbearbetade komponenten manuellt, därefter 
kompenserar operatören för att sedan ladda svarven med en ny komponent. När produkten är 
godkänd efter ännu en manuell mätning skall den sedan kontrollmätas i mätrummet. I 
standardinstruktionen har en korrigering utförts och istället för att operatören skall ladda svarven 
med en ny komponent efter första manuella mätningen skall operatören även mäta komponenten i 
mätrummet, se bilaga 13. Standardinstruktionen kommer medföra att operatören mäter både 
manuellt och i mätrummet på den första komponenten innan han kompenserar inför den nya 
komponenten, för att reducera antalet kassationer. Standardinstruktionen utformades som ett 
flödesschema (se bilaga 14) och utvecklades med hjälp av en erfaren operatör. Instruktionen 
introducerades därefter för operatören som fick möjlighet att ge feedback för korrigeringar. Samtliga 
förbättringsförslag som nämnts i kapitel 5.6 är sammanfattade i tabell 5 samt vad den förväntade 
effekten är av dem. 
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Tabell 5, lista på föreslagna förbättringsförslag samt förväntad effekt. 

Förbättringsförslag Förväntad effekt 
Checklista • Reducerar omställningstiden. 

• Reducerar kassationer vid omställning. 
o Reducerar risk för missade 

inställningar. 
o Enklare vid skiftbyten. 
o Minskar stressen. 

Skrivare • Reducerar omställningstiden. 
o Reducerar slöseri för onödig 

förflyttning till skrivaren. 
Ställvagn • Reducerar omställningstiden. 

o Operatören kan hämta allt 
material på en gång. 

o Uppmuntrar operatören att 
använda vagnen om den är mer 
anpassad för materialet.  

Plastfickor med 
magnet 

• Reducerar omställningstiden. 
o Operatören slipper gå fram & 

tillbaka för att kontrollera vilka 
verktyg som ska plockas. 

Rutin för råmaterial 
 

• Reducerar omställningstiden. 
o Eliminerar väntan på material. 

5S • Reducera omställningstiden. 
o Reducerar slöseri för onödig 

förflyttning för att leta efter 
verktyg. 

• Reducerar kassationer vid omställning. 
o Reducerar risken att operatören 

tar fel verktyg. 
Rutin för uppdatering 
av ställblad 

• Reducerar omställningstiden. 
o Förenklar jämförelsen mellan 

ställbladen. 
• Reducerar kassationer vid omställning. 

o Reducerar slöseri för felaktiga 
inställningar. 

o Reducerar risken att operatören 
tar fel verktyg. 

Standardinstruktion 
mätstation 

• Reducerar omställningstiden. 
o Hjälper operatören att hitta rätt 

program direkt.  
Standardinstruktion 
kompensering & 
mätning 

• Reducerar omställningstiden. 
• Reducerar kassationer vid omställning. 

o Grund för framtida förbättringar. 
o Kvalitetssäkring. 

I figur 24 och tabell 6 visas prioriteringen av förbättringsförslagen via en PICK-chart. Checklista, 
standardinstruktion för mätstation, plastficka för ställblad och standardinstruktion för kompensering 
och mätning hamnade innanför området ”genomför”. Förbättringarna ansågs utge en stor effekt på 
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processen utan någon större ansträngning för studenterna, och bedömdes därför vara lämpliga att 
testas i pilotstudien. Förbättringsförslagen 5S och ställvagn hamnade i kolumnen ”möjlig” eftersom 
de ansågs ge en stor effekt på processen och testades därför också i pilotstudien. De resterande 
förbättringsförslagen bedömdes vara mer omfattande att genomföra och fick därför en lägre 
prioritering och testades inte i pilotstudien. 

 

 

Figur 24, PICK-chart 

Tabell 6, de förbättringsförslag som prioriterats i en PICK-chart. 
 

  
Förbättringsförslag 

 
1. 5S 
2. Ställvagn 
3. Checklista 
4. Standardinstruktion för 

mätinstruktion 
5. Rutin för råmaterial 
6. Plastficka för ställblad 
7. Standardinstruktion för 

kompensering & 
mätning 

8. Flytta skrivaren 
9. Rutin för uppdatering 

av ställblad 
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5.5 Pilotstudie 
De förbättringsförslag som arbetades fram följdes upp genom en pilotstudie för att analysera 
effekten av dem. Av de nio förbättringsförslagen testades sex stycken i pilotstudien, se tabell 7. Två 
av de föreslagna förbättringsförslagen testades inte under pilotstudien på grund av resursmässiga 
skäl. 

Tabell 7, lista på förbättringsförslag som testats i pilotstudien. 

Förbättringsförslag Testad i pilotstudien 
Checklista x 
Skrivare  
Ställvagn x 
Plastfickor med 
magnet x 

Rutin för råmaterial 
  

5S x 
Rutin för uppdatering 
av ställblad  

Standardinstruktion 
mätstation x 

Standardinstruktion 
kompensering & 
mätning 

x 

Efter genomförda observationer och analyser av pilotstudien framkom det att checklistan 
underlättade planeringen för operatören gällande vilka aktiviteter som skulle utföras under inre 
respektive yttre omställning. Det noterades även att det uppmuntrade operatören att arbeta 
systematiskt och bidrog till minskad stress. 

Ställvagnen och plastfickorna som testades i pilotstudien bidrog med att rörelsemönstret från 
maskinen till verktygsförvaringen reducerades, se bilaga 15. Operatören kunde förbereda diverse 
verktyg i god tid och behövde inte gå fram och tillbaka för att kontrollera vilket verktyg som skulle 
plockas eftersom han hade med sig ställbladen på vagnen. Det bidrog även till att operatören inte 
behövde leta efter de verktyg som skulle användas efter att en provisorisk uppmärkning genomförts 
inför pilotstudien. 

Standardinstruktionen för mätstationen utvecklades i syfte att underlätta för operatören i samband 
med mätning i mätmaskinen och därmed reducera omställningstiden. Under pilotstudien noterades 
att operatören direkt kunde hitta rätt mät- och uppriggnings program i datorn för att kunna fullfölja 
processen utan att störa annan personal.  

Syftet med standardinstruktionen för kompensering och mätning var framförallt att skapa en grund 
för framtida förbättringar och var därför inte ett förbättringsförslag som direkt kunde ge ett synligt 
resultat. Ett annat syfte var även att minska kassationer i samband med omställning men pilotstudien 
gav inget tydligt resultat om det reducerade antalet kassationer eftersom ingen kompensering av de 
avancerade måtten från mätstationen var nödvändig.  
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Pilotstudien utfördes på artikeln Shaft house i maskin 315 och totalt genomfördes 21 verktygsbyten 
inklusive backar. Inre- och yttre omställning pågick totalt i 219,3 minuter, där inre tog 172,6 minuter 
och yttre 46,7 minuter, 41,1 minuter var slöseri som inte tillförde värde under omställningen, se 
bilaga 16. Under nulägesanalysen uppkom omställningen till en total tid på 278,2 minuter där alla 
aktiviteter genomfördes under den inre omställningen, se figur 25. Efter förbättringsförslagen 
implementerades kunde omställningstiden reduceras med 105,6 minuter vilket procentuellt blev 38 
%. Under pilotstudien uppkom det en kassation och jämförelse med nulägesanalysen uppkom det två 
kassationer i samband med omställning, vilket blir en reducering på 50 %, se figur 26.  

 

Figur 25, Jämförelse mellan nulägesanalysen och pilotstudien, omställningstid. 

 

Figur 26, Jämförelse mellan nulägesanalysen och pilotstudien, antal kassationer. 

Under pilotstudien uppkom en kassation i samband med omställningen och orsakades av att 
komponenten översteg toleransgränsen och anledningen till det var okänd, se kapitel 6.1 för 
hypoteser till eventuella orsaker. Operatören behövde kompensera en gång efter att manuell 
mätning och mätning i mätrummet genomförts. Figur 27 visar den tid det tog att utföra varje 
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aktivitet, tabell 8 listar de fem aktiviteter som upptog längst tid. Aktiviteten som upptog längst tid 
under studien var provkörning, mätning och kompensering. Det berodde till stor del på att 
operatören missade en inställning i mätmaskinen som gjorde att maskinen avbröt mätningen och 
orsakade 21,2 minuter slöseri. Instruktioner för utförandet fanns men det är ett komplext arbete 
som kan medföra att operatören missar ett steg i utförandet. En annan avvikelse som uppkom under 
provkörningen var att CNC-programmets placering av verktygen inte stämde överens med 
ställbladets placering av verktygen vilket orsakade ett slöseri på 4,8 minuter. Det visade sig att 
operatören under en tidigare omställning för samma artikel gjort en korrigering i programmet av 
praktiska skäl för att inte behöva flytta på verktygen. Nackdelen med korrigeringen var att 
ställbladets placering inte uppdaterades med programmet, vilket kan leda till att maskinen bearbetar 
komponenten fel. 

Rigga revolver 1 och 2 upptog även en stor del av tiden och beror på att det är ett komplext arbete 
med flertalet verktyg som skall bytas. Det dök även upp flertalet slöseri när operatören glömde vissa 
verktyg och tvingades i efterhand hämta verktyg under den inre omställningen.  

Under provkörningen av roboten uppkom inga avvikelser under studien, dock framkom det problem 
när operatören skulle byta robotbackarna. När operatören skulle jämföra ställbladen med varandra 
hade robotbackarna olika benämningar på ställbladen vilket medförde att operatören fick kontrollera 
vilka backar som redan var uppsatta i roboten. Om förbättringsförslaget ”rutin för uppdatering av 
ställblad” hade implementerats hade denna avvikelse aldrig uppkommit.  

Aktiviteten förbered verktyg och backar med ställvagn upptog lång tid eftersom det var många 
verktyg som skulle förberedas, men det uppkom inga direkta avvikelser. Det noterades att 
operatören hade svårt att lära sig att arbeta efter det nya arbetssättet vilket orsakade att han glömde 
vissa steg i arbetet. 

Övriga avvikelser som uppstod under studien var att råmaterialet inte fanns tillgängligt när 
operatören skulle hämta det under den yttre omställningen. Operatören tvingades gå runt på 
fabriken och leta i lagret som orsakade slöseri på 8,2 minuter. Dessutom hämtade operatören endast 
två komponenter och hade således inte möjlighet att förbereda materialet på paletterna under den 
yttre omställningen som var planerat enligt checklistan. Orsaken till problemet med råmaterialet var 
känt sedan tidigare, se avsnitt 5.4. Under pilotstudien fanns ingen möjlighet att genomföra det 
förbättringsförslag som hade förhindrat avvikelsen på grund av resursmässiga skäl. Ett annat slöseri 
som även uppkom under nulägesanalysen var att operatören gick till en skrivare längre bort för att 
skriva ut en ritning, se avsnitt 5.4. Den extra tiden som orsakades var 1,4 minuter och skulle 
reducerats om det föreslagna förbättringsförslaget hade implementerats. Under pilotstudien fanns 
dock ingen möjlighet att implementera förbättringsförslaget på grund av resursmässiga skäl. 



Ställtids- och kassationsreducering, svarvning   

38 
Jonna Björnell & Linus Kjellén  

 

Figur 27, Fördelning över omställningsaktiveter under pilotstudien. 

Tabell 8, lista över aktiviteter som tog längst tid under pilotstudien, maskin 315. 

Aktivitet Tid (min) Avvikelser 
Provkörning, mätning & 
kompensering 

83 Problem med en inställning i 
maskinen och operatören 
missade en instruktion i 
mätrummet som upptog 21,2 
minuter. 

Rigga revolver 1 & 2 22,7 Hade glömt vissa verktyg som 
inte fanns med på ställbladet. 
Glömde även ett verktyg trots att 
det fanns i ställblad och 
checklistan. 

Provkörning, robot 15,8  
Förbereder verktyg & backar 
med ställvagn. 

14,9 Rörigt gick fram och tillbaka trots 
att han hade ställvagn, hämtade 
skär som låg på bänken istället 
för att hämta i skåpet.  

Byte av robotbackar 14,1 Operatören osäker på vilka 
verktyg som satt i roboten och 
gick fram och tillbaka. 
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Om samtliga förbättringsförslag genomförts samt om inga avvikelser uppkommit under pilotstudien 
(se figur 28) hade inre- och yttre omställning pågått i totalt 174 minuter, där inre omställning skulle 
blivit 137,4 minuter och yttre 36,6 minuter. Omställningstiden hade således reducerats 140,8 
minuter vilket blir 50,6 %. 

 

Figur 28, jämförelse mellan teoretisk beräkning, pilotstudie och nulägesanalys, omställningstid. 
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6 Diskussion 
SMED metoden bistod som en grund i arbetet och gav en tydlig struktur vilket förenklade 
arbetsgången. Fördelen med SMED var att den gick att anpassa till olika metoder och verktyg, vilket 
gör att den är lämpad för olika produktionssystem. Metoden kombinerades med 
videodokumentation för att analysera omställningsprocessen och blev positivt bemötta av 
operatörerna. Det beror till stor sannolikhet på att operatören som skulle observeras tidigt blev 
involverad och fick tydlig förklaring om syftet med videodokumentationen. Fördelen med 
videodokumentationen var att det fanns möjlighet att kontrollera processen upprepade gånger och i 
efterhand se viktiga detaljer som inte noterades under observationen. I samband med observationen 
genomfördes spagettidiagram som dock ansågs vara ett överflödigt verktyg i studien, eftersom 
dokumentationen ifrån videon samlade den information som krävdes för att utföra analysen. 
Verktyget anses däremot lämpligt om en annan metod för tidsstudie skulle genomförts, exempelvis 
med tidtagarur där operatörens rörelsemönster inte fångas upp på video. Kassationsdokumentet 
som utformades var ett bra dokument för att förstå hur nuläget såg ut gällande hur många 
kassationer som uppstod under omställningarna. Det hade varit en fördel om operatörerna hade 
beskrivit orsakerna till kassationerna mer utförligt, eftersom det ibland var svårt att definiera varför 
kassationerna uppstod. Det fanns även tillfällen där operatören glömde skriva ner orsakerna till 
uppkomsterna av kassationerna vilket försvårade arbetet. Det kan bero på att det var för liten ruta 
att skriva ner orsakerna till kassationerna eller att det endast stod ”Kommentar” vilket kunde 
medföra att operatörerna misstolkade budskapet med det. Det hade varit bättre om det istället stod 
”orsak till kassation” i blanketten och dessutom förklarat mer utförligt till operatörerna om syftet 
med uppföljningen. Det genomfördes även en rotorsaksanalys med metoden 5 varför på alla 
avvikelser som uppstod under omställningarna, fördelen med det var att grundorsaken analyserades 
och kunde därmed förbättras för att inte avvikelserna skulle uppstå igen. När metoden användes 
skapades det förvirring hos operatörerna och kom endast fram till orsaker som var symptom, efter 
att en förklaring genomförts vad syftet var med metoden blev det enklare att komma fram till 
grundorsakerna. Verktyget PICK-chart som slutligen användes med syfte att prioritera 
förbättringsförslagen gav en bra förståelse för vilka av förslagen som skulle ge hög effekt och en liten 
insats för att sedan väljas ut inför pilotstudien. Under studien användes operatörernas hjälp i den 
mån det var möjligt för att inte störa produktionen, de bär på en stor kunskap som är viktig att ta 
vara på. 

Resultatet visar att de metoder som använts i denna studie var lämpliga att använda vid 
ställtidsreducering och kassationsreducering, samt lämpliga att använda för fortsatt arbete med 
ställtidsreducering för svarvgruppen. En stor del av ställtidsreduceringen berodde på det andra 
steget i SMED metoden där en konvertering från inre till yttre omställning genomfördes eftersom 
svarvgruppen till stor del arbetade under den inre omställningen. Tiden kunde därefter reduceras 
ytterligare tack vare de förbättringar som genomfördes i det sista steget med SMED metoden. 
Reducering av kassationer respektive omställningstid berodde med största sannolikhet på att 
operatören hade mer struktur i sitt arbete tack vare checklistan som medförde att inga viktiga 
inställningar förbisågs. Det kunde också bero på implementeringen av 5S som medförde en mer 
visuell struktur på verktygen som bidrog till att operatören inte hämtade felaktiga verktyg och 
dessutom inte behövde lägga tid på att leta. 
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6.1 Begränsningar 
På grund av resursbrist har inga förbättringsförslag fått en individuell uppföljning för att undersöka 
förväntad effekt, därför kan inga slutsatser dras angående hur stor effekt varje förbättringsförslag 
hade på resultatet. Det är dock tydligt att förbättringsförslagen tillsammans gav ett positivt resultat. 
Under pilotstudien implementerades en standardinstruktion för kompensering och mätning som 
skulle reducera kassationer samt reducera omställningstiden. Det uppkom ingen möjlighet att utläsa 
effekten av förbättringsförslaget eftersom kompensering av de avancerade måtten från 
mätstationen inte var nödvändig under pilotstudien. En fördel hade varit att följa upp artikeln ett 
antal gånger för att förstå effekten av instruktionen. 

Det visade sig att flertalet av orsakerna till kassationerna i samband med omställningen var ett 
komplext problem som krävde mer resurser än vad som fanns tillgängligt. Det hade varit optimalt att 
genomföra ett separat projekt avseende kassationerna eftersom det ger möjlighet till mer tid och 
fördjupade analyser på problemet. För att reda ut rotorsaken till problemen har samtal mellan 
tekniker och operatörer genomförts men det har endast resulterat i spekulationer och inga konkreta 
rotorsaker. En hypotes till uppkomsten av kassationerna kan vara att mätproben i CNC-svarven 
differerar. Om mätproben inte är kalibrerad kommer maskinen tro att änden på verktyget är på rätt 
koordinater fast den egentligen har angett felaktiga koordinater. Det gör att måtten inte blir inom 
toleranserna fast korrekta inställningar gjorts från operatörernas sida. Kassationerna kan även bero 
på temperaturen på verktygen eftersom verktygens bearbetning varierar beroende på hur varma de 
är, en annan anledning kan vara att de använder sig av olika grundhållare för varje order vilket leder 
till att nya inställningar måste genomföras eftersom grundhållarna inte är identiska med varandra. En 
annan aspekt som kan påverka kassationerna är att materialet som bearbetas har olika hållfasthet 
och kan påverka inställningarna som genomförts. Aluminium är tillexempel ett mjukare material som 
sviktar i jämförelse med gjutjärn som är stummare. En sista reflektion är att otillräcklig rengöring från 
spån kan vara en orsak till kassationer och förlängd omställningstid. Spånorna kan hamna under 
grundhållarna i maskinen som orsakar att hållaren inte ligger plant mot revolvern. Idag rengör de 
endast med tryckluft som kan medföra att spånorna endast byter plats i maskinen, vilket gör att 
rengöringen riskerar att inte ha en tillfredställande funktion. 

I samband med nulägesanalysen fanns det endast möjlighet att analysera varje artikel en gång med 
samma operatör, vilket kunde påverka resultatet. I en fallstudie genomförd av Bevilaqua, et al. 
(2015) genomfördes flera analyser på samma artiklar med olika operatörer för att förstärka 
validiteten. Om det hade funnits resurser hade det varit optimalt att utföra studien på ett liknande 
sätt som Bevilaqua et al. (2015) genomförde, eftersom det uppkom avvikelser under observationerna 
som misstänks bero på operatören. Hade observationer genomförts med olika operatörer hade det 
varit enklare att urskilja operatörsberoende händelser och avvikelser. Det hade även underlättat om 
flertalet analyser av samma artiklar hade genomförts eftersom det hade gett möjlighet att samla 
kunskap och förståelse för processen, vilket hade underlättat när avvikelser skulle urskiljas. Det 
upptäcktes nämligen fler avvikelser (se kapitel 6.2) när pilotstudien utfördes eftersom det fanns mer 
kunskap om hur omställningarna och maskinenheterna fungerade än under den första observationen 
som genomfördes. En annan aspekt som kan göra att resultatet påverkades var att operatören kan 
ha blivit påverkade under observationerna. Detta är ett fenomen som uppmärksammades under 
tidigt 1900-tal i samband med Hawthone experimentet. Det uppdagades att individer förändrar sitt 
beteende när de observeras vilket därmed påverkar resultatet (Nationalencyklopedin, 2016). 
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När nulägesanalysen genomfördes uppkom det komplikationer som medförde att två av analyserna 
inte blev kompletta. På grund av resursmässiga skäl kunde inte spagettidiagram genomföras på 
artikeln medbringare som ställdes om i maskin 312 och det fanns heller inte möjlighet att slutföra en 
komplett videdokumentation på artikel axel i maskin 307. Det orsakade att delar av analysen från 
artikel Axel slutfördes genom att en operatör manuellt skrev upp tiden. Komplikationerna medförde 
att någon fullständig analys inte kunde genomföras på de båda artiklarna. Det kan resultera i att vissa 
avvikelser inte har noterats som i annat fall kunde eliminerats. Det fanns heller ingen möjlighet att 
genomföra en uppföljning av dessa två artiklar eftersom planeringsfasen av pilotstudien inte var 
fullbordad innan artiklarna påbörjade sina omställningar. Om fler pilotstudier hade genomförts skulle 
resultatet på förbättringsförslagen blivit mer representativt eftersom risken för slumpmässiga 
händelser reduceras och det är enklare att följa upp effekten av förbättringsförslagen genom fler 
genomförda studier. 

Under artikeln Shaft house som följdes upp med en pilotstudie genomfördes olika antal 
verktygsbyten i CNC maskinen i jämförelse med nulägesanalysen. Under första observationen 
genomfördes 24 stycken verktygsbyten och under pilotstudien genomfördes 21 stycken 
verktygsbyten. Det som skiljde mellan nulägesanalysen och pilotstudien var två skär, ett borr/fräs, en 
bom och en grundhållare, se tabell 9. Antalet verktygsbyten har en stor påverkan på hur lång 
omställningstiden blir vilket kan ge ett missvisande resultat om antalet byten skiljer sig åt. Skillnaden 
på antalet verktygsbyten från nulägesanalysen jämfört med pilotstudien anses dock som försumbar 
och tas inte i beaktande under studien. 

Tabell 9, skillnaden på antalet verktygsbyten under nulägesanalysen och pilotstudien. 

Nulägesanalys artikel 
Shaft house 

Antal Pilotstudie artikel Shaft 
house 

Antal 

Skär:  4 Skär:  2 
Backar:  6 Backar:  6 
Borr/fräs: 3 Borr/fräs:  2 
Bommar:  2 Bommar:  1 
Grundhållare:  6 Grundhållare:  7 
Robotbackar:  3 Robotbackar:  3 

Slutligen har det noterats att om förbättringsförslagen implementeras kan det finnas en risk att 
operatörerna inte lyckas fullfölja den yttre omställningen i den mån som önskas. Eftersom de 
halvautomatiserade svarvarna har en cykeltid på 4 till 10 minuter innan nästa komponent måste 
laddas. Dock finns en förhoppning att operatörerna ändå skall hinna eftersom checklistan är en plan 
för deras arbete och kan därmed planera i god tid inför den kommande omställningen.  

6.2 Fortsatt arbete 
Det är viktigt att företaget fortsätter att jobba vidare med ställtids- och kassationsreducering i 
maskingruppen för att öka svarvgruppens kapacitet samt bli flexibla för att bemöta kundens 
efterfrågan. Det påverkar även den hållbara utvecklingen på ett positivt sätt genom en minskad 
tomgångskörning och reducerad materialåtgång, därför har detta kapitel ett syfte att rekommendera 
vilka områden företaget bör fokusera vidare på. 
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För att företaget skall upprätthålla det resultat som uppnåtts under studien krävs engagemang och 
vilja från många parter. Det är betydande att alla operatörer blir informerade om de nya 
förbättringarna samt vilken effekt de har på produktionen för att de ska arbeta efter den nya 
standarden. Det är även lämpligt att implementera diverse förbättringar som föreslagits för att de 
skall kunna uppnå samma effekt som i resultatet av pilotstudien, se avsnitt 5.7. 

Idag hade företaget inget system för att rapportera hur lång tid omställningstiden pågått. För att 
företaget lättare skall kunna följa upp och se förbättringar i omställningsprocessen är det bra om 
företaget rapporterar längden på omställningstiden. Ett enkelt sätt är att manuellt skriva ner 
omställningstiden på ett dokument eller rapportera omställningstiden direkt i datorn i ett separat 
Excel dokument i samband med kassationsrapporteringen.  

Efter flertalet observationer samt under pilotstudien upptäcktes flera avvikelser som kunde påverka 
omställningstiden och kassationerna. På grund av resursbrist fanns ingen möjlighet att genomföra 
alla förbättringar till pilotstudien, dessa avvikelser är ändå viktiga att påpeka för framtida arbete. 
Under pilotstudien upptäcktes att mått saknades i ritningsunderlaget som orsakade osäkerhet och 
slöseri av tid. De har idag ingen rutin på hur de ska gå tillväga för att uppdatera ritningsunderlaget för 
att samma fel inte ska uppstå igen. Idag tillkallades ansvarig personal när ett fel upptäckts och 
informerade operatören muntligt om aktuellt mått, det finns dock en risk att ritningsunderlaget inte 
uppdateras och leder till att samma fel kan uppkomma igen. Företaget bör därför införa en 
standardiserad rutin på uppdatering av ritningsunderlag. Ansvarig personal borde därför få den 
information som krävs för uppdatering av ritning. Det kan exempelvis ske genom att placera ett fack i 
anslutning till datorn där operatören kan placera det felaktiga underlaget med en förklarande text till 
problemet. Det skulle leda till att den ansvariga personalen har möjlighet att korrigera de felaktiga 
underlagen vid regelbundna tömningar av facket. 

När verktygen var färdiganvända efter en omställning, returnerade operatören grundhållarna i 
verktygsskåpet utan att separera verktyget från hållaren. Det orsakade till att verktygen inte låg på 
sina bestämda platser och medförde att operatören fick leta på flera ställen efter de verktyg som 
behövdes inför nästkommande omställning. Genom att demontera verktygen ifrån grundhållaren bör 
dessa hamna på sin tillhörande plats och därmed minskas förluster i tid när operatören får leta efter 
verktyg. Efter samtal med operatören gällande vilket arbetssätt som gav bäst resultat framkom det 
både för- och nackdelar med arbetssätten. Om verktyget redan är monterad i grundhållaren kommer 
operatören slippa att montera verktyget under omställningen. Men om alla grundhållare är upptagna 
måste operatören både demontera och montera ett nytt verktyg. Om operatören istället demonterar 
alla grundhållare efter en omställning vet han att alla grundhållare kommer att vara lediga inför 
nästkommande omställning samt att verktygen ligger på sin plats. Företaget bör därför jämföra dessa 
två arbetssätt och analysera vilket som är mest effektivt. 

I samband med pilotstudien uppkom ett slöseri när operatören missade en inställning på 
mätmaskinen, se avsnitt 5.7. Det visade sig vara många steg som skulle utföras och det upptog 21,2 
minuter att utföra inställningen för mätningen, det vill säga definiera punkterna på komponenten för 
att roboten skall veta vart den skall mäta. För att reducera den tiden det tar att genomföra 
inställningar på mätmaskinen skulle de kunna investera i en fixtur som gör att de inte behöver 
definiera punkterna varje gång en inställning ska göras. Genom en intern benchmarking 
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upptäcktes flertalet fixturer som redan utnyttjades på andra avdelningar i syfte att reducera tiden för 
inställning i samband med mätning, se figur 29.  

 

Figur 29, en fixtur för mätmaskinen på en annan avdelning. 

Det noterades även att mätmaskinen utförde samma mått som operatören mätte manuellt vilket 
medförde slöseri i form av onödig bearbetning. Ett förslag är att programmera mätmaskinen till att 
endast mäta de väsentliga måtten som inte operatören har möjlighet att utföra manuellt. Det skulle 
medföra en besparing på cirka 6,2 minuter. 

Ställvagnen som testades under pilotstudien skulle kunna utvecklas ytterligare. För att operatören 
inte ska blanda ihop verktygen som skall vara monterade på revolver 1 respektive revolver 2 bör en 
uppmärkning genomföras på vagnen, se figur 30. Det fanns även hyllor på vagnen som inte hade 
någon funktion och som skulle kunna plockas bort, se figur 31. Något som skulle kunna vara ett 
hinder för att ställvagnen inte kommer att användas i framtiden är att den upptar stor plats och att 
det blir trångt i svarvgruppen. Maskin 307 och 312 har mindre plats och genom att flytta ut 
maskinerna mot gången frigörs yta vilket underlättar när vagnen ska användas.  

 

Figur 30, exempel på uppmärkning på ställvagnen. 

Revolver 1 

 

Revolver 2 

 

Mätverktyg 
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Figur 31, hylla utan funktion. 

Det rådde svårigheter att reda ut rotorsaker till flertalet av kassationerna på grund av resursbrist, se 
avsnitt 6.1. Eftersom kassationerna är av väsentlig vikt för att ytterligare reducera omställningstiden 
och resurshanteringen bör därför företaget fortsätta analysera varför det sker kassationer i samband 
med omställning ihop med involverad personal som har hög kompetens om vilka aspekter som 
påverkar i maskin. Tabell 10 visar samtliga rekommenderade områden som företaget bör fokusera på 
när detta arbete är överlämnat. 
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Tabell 10, sammanfattad lista över det fortsatta arbetet och dess effekt. 

Fortsatt arbete Förväntad effekt 
• Implementera föreslagna 

förbättringsförslag. 
• För att upprätthålla resultatet med 

reducerad omställningstid och 
kassationer i samband med 
omställning.  

• Informera operatörer om effekten av 
förbättringsförslagen. 

• För att operatörerna skall efterfölja 
de nya förbättringarna och 
upprätthålla resultatet.  

• Införskaffa ett system för avrapportering 
av omställningstider. 

• För att företaget lättare skall kunna 
följa upp och se förbättringar i 
omställningsprocessen. 

• Inför ansvarig personal för uppdatering 
av ritningsunderlag. 

• Införskaffa ett fack för felaktiga 
ritningsunderlag. 

• Reducerar omställningstid. 
• Reducerar andelen kassationer i 

samband med omställning. 

• Undersöka effektivaste arbetssätt genom 
att demontera verktygen ifrån 
grundhållaren eller ej. 

• Verktygen ligger på sin plats och 
därmed reducerar omställningstid. 

• Införskaffa en fixtur för mätmaskinen. • Reducerar omställningstid. 
• Programmera om mätmaskinen. • Reducerar omställningstid. 
• Utveckla ställvagnen. • Undvika att operatörerna blandar 

ihop verktygen. 
• Reducerar omställningstid. 

• Frigör yta i svarvgruppen.  • För att underlätta användandet av 
ställvagnen och bidra att den 
kommer att användas.  

• Reducerar omställningstid. 
• Fortsätt undersök rotorsak till 

uppkomsten av kassationer i samband 
med omställning. 

• Reducerar omställningstid. 
• Reducerar andelen kassationer i 

samband med omställning. 
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7 Slutsats 
Problemet i maskingruppen är de långa omställningstiderna som upptar en stor del av den totala 
kapaciteten och som försvårar för svarvgruppen att leverera produkter i tid. I samband med 
omställningarna förekommer även en stor mängd kassationer som orsakar kostnader och som även 
är en bidragande orsak till de långa omställningstiderna. Utifrån observationer framkom det att en 
bidragande orsak till både de långa omställningstiderna och antalet kassationer är att de saknar ett 
standardiserat arbetssätt, struktur och framförhållning i arbetet. De genomför exempelvis alla 
omställningsaktiviteter under den inre omställningen och ett återkommande problem är också att de 
spenderar stor del av tiden till att leta efter diverse verktyg. Genom att implementera ett 
standardiserat arbetssätt kan operatörerna arbeta mer planerat och förbereda under den yttre 
omställningen vilket bidrar till en förkortad omställningstid. Tillsammans med alla 
förbättringsförslagen som testades i pilotstudien (se avsnitt 5.6) kan omställningstiden reduceras 
med 38,1 % och kassationerna reduceras med 50 %. Syftet och de huvudsakliga målen var att 
reducera omställningstiden med 30 % och minska kassationer vid omställning med 30 %. Det 
slutgiltiga målet var att bidra med lämplig metod för ställtidsreducering, för att uppnå målet har 
arbetsgången för framtida arbete med ställtidsreducering sammanfattats. Den framtagna metoden 
är uppbyggd på hur Shigeo Shingo (1985) beskriver SMED metoden, men grundar sig även på egna 
reflektioner och erfarenheter ifrån studien. Den arbetsmetodik (se bilaga 17) som formades har 
bidragit med en bättre struktur på arbetet som i slutändan gav ett bra resultat för ställtidsreducering 
och därför anses metoden vara lämplig för fortsatt arbete med ställtidsreducering för svarvgruppen. 
Detta medför att samtliga syften och huvudmål har blivit besvarade för projektet. Genom en 
reducering av omställningstider och kassationer ökar svarvgruppens flexibilitet och kan snabbare 
möta kundernas efterfrågan. I samband med förbättringarna minskas tomgångskörning och 
materialåtgång vilket påverkar den hållbara utvecklingen på ett positivt sätt.  

För att resultatet ska upprätthållas inom svarvgruppen krävs det att företaget fortsätter arbeta med 
de förbättringsförslag som framtagits, se avsnitt 5.7. Det är även betydande att alla operatörer blir 
informerade om de nya arbetssätten samt vilken effekt dessa har. Annars finns risken att 
svarvgruppen återgår till de gamla rutinerna vilket leder till att omställningstiderna och antalet 
kassationer förblir oförändrade.   
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Bilagor 

Bilaga 1- Kassationsdokument   

 

  

Antal ställbitar
Artikel nummer
Produktionsgrupp

Kommentar

Antal ställbitar
Artikel nummer
Produktionsgrupp

Kommentar

Antal ställbitar
Artikel nummer
Produktionsgrupp

Kommentar

Antal ställbitar
Artikel nummer
Produktionsgrupp

Kommentar

Kassationsdokument för ställbitar
Start v. 7-16



Ställtids- och kassationsreducering, svarvning   

51 
Jonna Björnell & Linus Kjellén  

Bilaga 2- SMED-analysblankett 

 

  

Aktivitet 
nr: Aktivitet tt mm ss

tid 
(min) Observationer F I Y

Start (ange tid för start) 0 0 0 xx

1 0,0
2 0,0
3 0,0
4 0,0
5 0,0
6 0,0
7 0,0
8 0,0
9 0,0

10 0,0
11 0,0
12 0,0
13 0,0
14 0,0
15 0,0
16 0,0
17 0,0
18 0,0
19 0,0
20 0,0
21 0,0

Total tid: 0,0 min 0,0 0,0 0,0

Klassificering

Avdelning: 
Datum:

Blad: 1Maskin:

Ställer från: Ställer till: Utförd: 
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Bilaga 3- Pick-chart 

 

 

 

 

  

Förbättringsförslag 
10. 5S 
11. Ställvagn 
12. Checklista 
13. Standardinstruktion för 

mätinstruktion 
14. Rutin för råmaterial 
15. Plastficka för ställblad 
16. Standardinstruktion för 

kompensering & 
mätning 

17. Flytta skrivaren 
18. Rutin för uppdatering 

av ställblad.  

1. 
2. 3. 4. 

5. 6. 7. 

8. 

9. 
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Bilaga 4 - Ifylld smed analysblankett maskin 315 

 

  

Aktivitet 
nr: Aktivitet tt mm ss tid (min) Observationer F I Y

Start (ange tid för start) 0 0 0 xx

1 Plocka undan papper från föregående jobb. 0 01 08 1,1 x
2 0,0

3

Stämpla ut föregående jobb. Stämpla in det nya 
arbetet, ställblad och ritningsunderlag. Kontroll 
instruktion. 0 05 09 5,2 x

4
Hänga upp ritningsunderlag och ställblad på 
arbetsplatsen. 08 15 3,1

Han skriver ut ett extra stort blad vid en 
skrivare längre bort. x

5 Byter backar från föregående jobb. Tempo 1 13 06 4,9 Letar efter rätt backar. x
6 Byter backar från föregående jobb. Tempo 2 15 15 2,2 x
7 Byter program 16 12 1,0 x
8 Förbereder revolver 1 47 17 31,1 Letar efter rätt verktyg. x
9 Inmätning av stål. Tempo 1 0 59 55 12,6 x

10 Förbereder revolver 2 1 22 39 22,7 Letar efter rätt verktyg. x
11 Ställer in verktygsparametrar i datorn 1 25 30 2,9 x
12 Inmätning av stål. Tempo 2 1 31 30 6,0 x
13 Väntan/ Inställning/kontroll 1 34 28 3,0 x

14 Ställer in kylvattnet 1 37 52 3,4
Ta gärna med på intruktion. Viktigt för 
verktygsslitage och funktion. x

15 Chucktryckskontroll 1 38 13 0,4 x

16 Provkörning. Tempo 1 1 56 04 17,9

Drivenhet, drivs åt olika håll måste 
kontrollera det. Bra om det står på 
enheten. x

17 Provkörning. Tempo 1 1 56 04 0,0
18 Mätning. Tempo 1 2 1 38 5,6 Hämtar micrometer 0,5 sek. x
19 Grov Kompensering 2 5 20 3,7 x
20 Provkörning. Tempo 2 2 22 06 16,8 x
21 Manuell mätning 2 28 35 6,5 x
22 Grov kompensering 2 30 52 2,3 x
23 Plockar undan på verktyg 2 36 22 5,5 x
24 Provkörning 2 2 42 56 6,6 x
25 Mätrum 3 26 08 43,2

Svårt att hitta i programmet. Finns 
ingen standard. Inga instruktioner. Hjälp x

26 Fin kompensering 3 34 45 8,6 x
27 Provkörning 3 3 43 34 8,8 x
28 Manuell mätning 3 45 11 1,6 x
29 Fin kompensering 3 46 01 0,8 x

30 Ställer in robot byter robotbackar 4 3 55 17,9
Letar efter verktyg som inte ligger på 
rätt plats. x

31 Kör fram material 4 5 3 1,1 x
32 Lägger upp palettpinnar 4 5 50 0,8 x
33 Förbereder material på paletterna 4 7 54 2,1 x

34 Provkörning av robot 4 23 13 15,3

Problem med gripklon. Står ingen 
information om inställningen för 
gripklon. Kan stå på ställblad. x

35 Provkörning 4 35 28 12,3 x
36 Manuell slutmätning 4 37 2 1,6 x

Total tid: 278,2 min 0,0 272,7 5,5
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Bilaga 5 – Spagettidiagram maskin 315 
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Bilaga 6 – Ifylld smed analysblankett maskin 307 

 

  

Aktivitet 
nr: Aktivitet tt mm ss

tid 
(min) Observationer F I Y

Start (ange tid för start) 0 0 0 xx

1
Skriver ut ställblad & stämlplar ut föregående 
jobb.Hänger upp ritningarna. 04 25 4,4 x

2 Går och skriver ut ritning lägre bort. 05 05 0,7 x
3 Kontrollerar programmet 06 17 1,2 x

4 Hämtar råmaterial 14 58 8,7

Materialet står högt upp, får hämta truck 
längre bort. Kolla hur ofta de får göra 
detta? x

5 Hämtar råmaterial 16 05 1,1 x
6 Byter backar, spindel 1 27 37 11,5 x

7 Riggar verktyg revolver 1 1 05 21 37,7
Går mycket fram och tillbaka & hämtar 
verktyg. x

8 Byter backar, spindel 2 1 15 54 10,6 x

9 Riggar verktyg revolver 2 2 14 13 58,3
Operatören var osäker & rådfrågade en 
annan operatör.. x

10 Mäta in stål revolver 1 2 24 19 10,1 x
11 Mäta in stål revolver 2 2 33 4 8,8 x
12 Ställa in kylvattnet 2 39 36 6,5 x
13 Plockar bort verktyg & mtrl. 2 45 51 6,3 x
14 Ställer in chucktryck 2 47 4 1,2 x

15 Provkörning & kompensering tempo 1 3 39 38 52,6
Verktyg åkte in i backarna. Utstick på 
verktyget var för kort. x

16 Provkörning & kompensering tempo 2 4 13 0 33,4 x

17 Manuell mätning & gradning & kompensering 4 58 37 45,6

Går fram och tillbaka och letar efter div 
verktyg. Byte till spiraltapp för att trycka 
ut spån. Uppdaterat detta i 
strukturen? Letar efter micrometer. x

18 Provkörning tempo 1 & 2 5 28 25 29,8 x
19 Mätninng & gradning 5 34 36 6,2 x
20 Mätrum 6 0 34 26,0 Väntan 20min på hjälp. x

21 Mätrum, kompensering 9 41 34 221,0

Fick ej med hela studien. Diskussion av 
mätmetod samt kompensering och 
mätning i mätrummet. x

Total tid: 581,6 min 0,0 581,6 0,0

Klassificering

Avdelning: Svarvgrupp
Datum:160330

Blad: 1Maskin:307

Ställer från: 11144447 Ställer till:3HaC11470-1 
- Axel

Utförd: 100218
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Bilaga 7 – Spagettidiagram maskin 307 
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Bilaga 8 – Ifylld smed analysblankett maskin 312 

 

Aktivitet 
nr: Aktivitet tt mm ss

tid 
(min) Observationer F I Y

Start (ange tid för start) 0 0 0 xx

1 Byte av chuck 0 17 0 17,0 x
2 Slänger gamla ritningar 0 18 8 1,1 x
3 Skriver ut ritningar & hänger upp 0 23 54 5,8 x
4 Riggar backar 0 26 58 3,1 x
5 Chucktryckskontroll 0 27 14 0,3 x
6 Verktygsbyte 0 39 43 12,5 Letar efter verktyg x
7 Plockar bort gamla verktyg 0 40 29 0,8 x
8 Kontrollerar att rätt verktyg är riggade 0 42 03 1,6 x
9 Mäter in verktyg 0 50 29 8,4 x

10 Ställer in verktygsparametrar 0 54 12 3,7 x
11 Väntar på material 1 0 04 5,9 Beställde materialet lite sent x x
12 Förbereder råmaterial & laddar 1 1 34 1,5 x
13 Kontrollerar programmet 1 5 4 3,5 x
14 Kontrollerar kylvätska 1 7 0 1,9 x
15 Kontrollerar utstick 1 7 20 0,3 x
16 Provkörning 1 13 1 5,7 x
17 Rengöring med tryckluft 1 13 24 0,4 x
18 Kontrollmätning & kompensering 1 20 40 7,3 x
19 Provkörning 1 23 40 3,0 x
20 Kontrollmätning & kompensering 1 25 43 2,1 x
21 Hämtar pall 1 31 46 6,1 hämtar mellanläggsskivor från lagret x
22 Stämplar ut föregående jobb 1 32 15 0,5 x

Total tid: 0,0 min 5,9 92,3 0,0

Klassificering

Avdelning: Svarvgrupp
Datum:

Blad: 1Maskin: 312

Ställer från: Ställer till: Utförd: 
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Bilaga 9 – Rotorsaksanalys 
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Bilaga 10 – Arbetsgång under omställning 

 

Nuläge 
Produktionsstopp 

Ställ undan färdigproducerade produkter 

Ta bort ritningsunderlag föregående order 

Stämpla in det nya arbetet 

Häng upp ritningsunderlag 

Byt backar på chuck 1 & 2 

Byt program, svarv 

Hämta & montera verktyg, revolver 1  

Inmätning av stål, revolver 1 

Hämta & montera verktyg, revolver 2 

Inmätning av stål, revolver 2 

Ställ in verktygsdata i maskin 

Ställ in kylvattnet 

Ställ in chucktrycket 

Hämta mätinstrument 

Provkörning, mäntning & kompensering 

Plocka undan verktyg  föregående order 

Byt robotbackar 

Byt program, robot 

Lägg upp palettplåtar 

Bered material på paletterna 

Kör fram råmaterial 

Provkörning, robot 

Produktionsstart 

Framtida läge 
Innan produktionsstopp 

Stämpla in det nya arbetet 

Kör fram råmaterial 

Lägg upp palettplåtar 

Förbered material på paletterna 

Jämför ställblad 

Förbered verktyg & backar md ställvagn 

Förbered mätinstrument 

Förbered backar till robot 

Produktionsstopp 

Ta bort ritningsunderlag föregående order 

Häng upp ritningsunderlag & ställblad 

Byt program, maskin 

Ställ in chucktryck 

Byt backar på chuck 1 & 2 

Rigga verktyg, revolver 1 

Inmätning av stål, revolver 1 

Ställ in verktygsdata, revolver 1 

Rigga verktyg, revolver 2 

Inmätning av stål, revolver 2 

Ställ in verktygsdata, revolver 2 

Ställ in kylvattnet 

Provkörning, mätning & kompensering 

Byt program, robot 

Byt robotbackar 

Provkörning av maskin & robot 

Produktionsstart 

Plocka undan verktyg 

Plocka undan material  föregående order 

Rapportera antalet ställbitar 
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Bilaga 11 – Checklista 

  

Artikelnr: Datum:

Aktivitet nr: Aktivitet Kommentarer

1
Stämpla in det nya arbetet. Skriv ut ställblad & 
ritningsunderlag. Kontroll instruktion

2 Kör fram råmaterial

3 Lägg upp palettplåtar och förbered material på paletterna

4 Jämför ställblad  Robot & svarv

5 Förbered verktyg & backar med ställvagn Kontrollera verktygens skick

6 Förbered mätinstrument

7 Förbered backar till robot

Aktivitet nr: Aktivitet Kommentarer

8 Avsluta/stämpla ut föregående arbete

9 Ta bort ritningsunderlag från förra ordern

10 Hänga upp ritningsunderlag & ställblad på arbetsplatsen

11 Byt program, maskin

12 Chucktryckskontroll

13 Byt backar på spindel 1 & 2

14 Rigga verktyg i revolver 1

15 Inmätning av stål revolver 1

16 Ställ in verktygsdata för revolver 1

17 Rigga verktyg på revolver 2

18 Inmätning av stål revolver 2

19 Ställ in verktygsdata för revolver 2

20 Ställ in kylvattnet

21 Provkörning, mätning & kompensering

22 Byt program robot

23 Byt robotbackar

24 Provkörning av maskin & robot

25 Produktionsstart

Aktivitet nr: Aktivitet Kommentarer

26 Plocka undan verktyg

27 Plocka undan material från föregående order

28 Rapportera antalet ställbitar

29 Fyll i loggbok

Innan 
produktionsstopp

produktionsstopp

Efter 
produktionstart

Omställning för maskin 315
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Bilaga 12 – Instruktioner för mätstation 
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Bilaga 13 – Operatörens arbetsgång vid mätning & kompensering  

              Nuläge            Framtida läge

 

 

  
Färdigbearbetad  

detalj 

Manuell mätning 

Kör bit 

Inte ok 

Ok 

Manuell mätning 

Mät i mätstation 

Ok 

Produktionsstart 

Färdigbearbetad  
detalj 

Manuell mätning 

Inte ok 

Mät i mätmaskin 

Ok 

Kör bit 

Manuell mätning 

Starta produktion 

ok 

Mät i mätmaskin 
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Bilaga 14 – Standardinstruktion för provkörning, kompensering & mätning 
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Bilaga 15 – Spagettidiagram pilotstudie 
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Bilaga 16 – SMED-analysblankett pilotstudie 

 

Aktivitet 
nr: Aktivitet tt mm ss

tid 
(min) Observationer F I Y

Start (ange tid för start) 0 0 0 xx

1
Stämplar in det nya arbetet, skriv ut ställblad och 
ritningsunderlag. Kontrollinstruktion. 0 4 44 4,7 x

2 Skriver ut större ritning. 0 6 9 1,4 x x

3 Hämtar råmaterial från lager. 0 14 22 8,2

Materialet var ej framkört p.g.a att 
lagerpersonalen ej jobbar 05.30-07:00. 
Hämtade endast två bitar. x x

4 Lägger upp palettplåtar. 0 15 47 1,4
Hade ej möjlighet att lägga upp allt 
material. x

5 Hängde upp delar av ritningsunderlag. 0 16 50 1,1
Ingen struktur, följde ej checklistan. 
(upplärning) x

6 Förbereder backar med ställvagn. 0 19 00 2,2
Började förbereda, glömde att jämföra 
ställbladet först så han fick gå tillbaka. x

7 Jämförde ställblad. 0 22 56 3,9 Blev rörigt. x

8 Förbereder verktyg med ställvagn. 0 35 36 12,7

Rörigt gick fram och tillbaka trots att 
han hade ställvagn, hämtade skär som 
låg på bänken ist för att hämta i skåpet. 
(verktyg på flera ställen) x

9 Hämtar mätverktyg. 0 36 46 1,2 x

10
Hämtar mätverktyg två gånger till på samma 
ställe. 0 38 40 1,9 x x

11 Förbered backar robot. 0 40 06 1,4

Gick utan ställvagn, glömde ta med det 
under första rundan. Glömde även 
jämföra ställblad med robotens. x

12 Går en extra gång till skåpet. 0 42 22 2,3 Rörigt. x x
13 Ta bort ritningsunderlag från förra ordern. 0 43 01 0,7 x

14
Häng upp ritningsunderlag och ställblad på 
arbetsplatsen. 0 43 59 1,0 x

15 Byt program maskin. 0 44 54 0,9 x
16 Chucktryckskontroll. 0 45 16 0,4 x
17 Hänger upp resten av ritningsunderlaget. 0 46 22 1,1 Glömde det innan. (Upplärning) x
18 Byt backar på tempo 1. 0 47 35 1,2 x
19 Byt backar på tempo 2. 0 49 10 1,6 x

Klassificering

Avdelning: Svarvgrupp
Datum:160429

Blad: 1Maskin:
315

Ställer från:IPL080Z Ställer till:21378045 Utförd: 
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20 Rigga verktyg i tempo 1. 1 3 53 14,7

Glömde hämta hylsor som missades 
under yttre ställ: 0,4 minuter. Glömde 
grundhållare som missades under yttre 
ställ: 0,4 min. x

21 Inmätning av stål tempo 1. 1 12 1 8,1 x
22 Ställ in verktygsdata för revolver 1. 1 16 51 4,8 x
23 Rigga verktyg i tempo 2. 1 25 21 8,5 x
24 Inmätning av stål tempo 2. 1 29 44 4,4 x
25 Ställ in verktygsdata för revolver 2. 1 33 27 3,7 x
26 Ställ in kylvattnet. 1 36 29 3,0 x
27 Provkörning 1. 1 58 24 21,9 x

28 Problem med programmet. 2 3 10 4,8

Programmet och verktygets plats i 
reolvern stämde ej. Berodde på att op 
bytt i programmet men ej bytt i 
orderlistan: x x

29 Plockar bort verktyg från verktygsbord. 2 4 44 1,6 x
30 Manuell mätning & kompensering. 2 14 3 9,3 x
31 Mätrum. 2 35 12 21,2 Operatör missade en instruktion. x x
32 Mätrum. 2 48 6 12,9 Analyserar även resultatet. x

33 Provkörning 2. 2 59 50 11,7
Beställde äkven upp materialet och tog 
bort en gammal pall. x

34 Manuell mätning. 3 1 4 1,2 x
35 Väntar på material 3 2 27 1,4 Hjälper & pratar lagerpersonalen x x

36 Plockar upp material på paletterna. 3 4 11 1,7 Hade kunnat utföras på det yttre stället. x
37 Byter program .robot. 3 5 8 1,0 x

38 Byter robotbackar. 3 19 11 14,1

Gick extra och hämtade verktyg som 
kunde gjorts i det yttre stället: 26 sek. 
Lämnade tillbaka de gamla backarna, 
43sek kunde utförts på de yttre stället. x

39 Provkörning av maskin och robot. 3 34 57 15,8 Byter ut spånbinge 1 min 42 sek. x
40 Plockar bort verktyg. 3 38 37 3,7 Använder ställvagn x
41 Rapporterar kassationer. 3 39 17 0,7 x

Total tid: 219,3 min 41,1 172,6 46,7
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Bilaga 17 – Sammanfattad arbetsmetodik 

Steg 1 nuläge 

• Öppen observation för att lära känna processen och operatörer 
• genomför videodokumentation på omställningsprocessen 
• använd kassationsuppföljningsdokumentet i samband med nulägesanalysen 
• skriv ner rådata i ett dokument och definiera alla aktiviteter ihop med operatörer. 

Steg 2 separera inre och yttre omställning 

• Definiera aktiviteter som genomfördes under den inre och yttre omställningen och separera 
dem. 

Steg 3 konvertera inre till yttre omställning 

• Konvertera aktiviteter från inre till yttre omställning med hjälp av operatörer.  

Steg 4 Förbättra inre och yttre omställning 

• Analysera videodokumentationen och kassationsdokumentet ihop med operatörer 
• lista de mest tidskrävande aktiviteterna och genomför rotorsaksanalys på aktiviteterna 
• ta fram förbättringsförslag med hjälp av berörd personal 
• prioritera förbättringsförslagen med hjälp av en PICK-chart 
• genomför förbättringar utifrån PICK-chart. 
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