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Abstract  

The aim of the thesis was to develop a method to be used to improve changeover work at 

Sandvik Coromant. The work method was designed for use by production managers and 

operators, it was introduced to them in a training session. The manufacturing is based on 

customer orders, and batch sizes vary between 2 and 500 pieces. The small batch implies frequent 

changeover and a need for short changeover times. The method for changeover was designed to 

be easy to learn and use. 

The project work began with two weeks practice together with operators. The close contact with 

operators was valuable for forthcoming interviews and user participation. 

We have based our method for changeover work on existing tools and methods. These were 

modified, adapted and combined to an integrated method. A thorough literature review was 

performed, from which interesting methods and tools were chosen for further investigation. The 

number of methods and tools were reduced after evaluation with assistance of a requirement 

specification, which was designed with criteria established after interviews and observations. The 

final work method includes value stream mapping, force field analysis, hierarchical task analysis, 

and single-minute exchange of die. Value stream mapping is used to investigate where in the 

system an improvement contributes the most to the total productivity. A changeover 

improvement team is established. They use the force field analysis method to highlight hindering 

and supporting issues and the SMED method for the detailed development of the improved 

changeover procedure. The project is carried out intensively with three full days of training and 

intermediate practical work within a period of 6-9 weeks. 

 

The work method was tested and evaluated through a pilot project. The pilot project was 

conducted live in a real situation in a representative department in the Gimo plant. We took the 

role as project leader in the pilot project instead of the production manager. Acting as project 

leader gave valuable feedback on the proposed method and developed training materials. The 

pilot project was carried out during six weeks and was assessed as successful. Due to the 

successful pilot project training sessions were also performed with managers and other interested 

persons.  



III 
 

Sammanfattning 

Målet med examensarbetet var att ta fram ett arbetssätt som ska användas för att förbättra 

omställningsarbete hos Sandvik Coromant. Arbetssättet ska vara utformat för att användas av 

produktionsledare och introduceras som en utbildning. En av anledningarna till att arbeta med 

omställningar är den varierande partistorleken som är mellan 2 och 500 bitar. Detta gör att korta 

omställningstider är av största vikt, då små partier oftast kräver mer frekvent omställningsarbete. 

Förbättringsarbetet av omställningsarbetet ska i första hand skötas av produktionsledare och 

operatörer. Stor vikt har lagts vid att arbetssättet ska vara lättanvänt och effektivt. Detta för att 

minimera störningarna i den ordinarie verksamheten men samtidigt skapa bra resultat.  

För att skapa oss en bild av hur verksamheten fungerade gjordes en två veckor lång praktik. 

Praktiken underlättade även arbetet senare då vi genomförde intervjuer och analyser av 

ställarbetet. Det har varit viktigt för oss att ha bra kontakt med de som slutligen ska använda sig 

av arbetssättet. Detta för att åstadkomma ett bra resultat och förankra det hos användarna. 

Vid utformningen av det nya arbetssättet användes existerande förbättringsverktyg som 

modifierades, anpassades och kombinerades. En litteraturstudie gjordes och utifrån den valdes 

intressanta metoder och verktyg.  Dessa metoder och verktyg utvärderades sedan mot ut-

värderingsfaktorer som tagits fram. Utvärderingsfaktorerna togs fram med hjälp av intervjuer och 

observationer för att få ett arbetssätt som passar verksamheten. Med detta som grund startade 

detaljutformningen. I det nya arbetssättet som tagits fram används värdeflödesanalys, kraftfälts-

analys, hierarkisk uppgiftsanalys och SMED (single minute exchange of die). Värdeflödes-

analysen används för att utreda var ställarbetesförbättringar gör mest nytta att arbeta med. När 

detta är bestämt bildas en projektgrupp och projektet kan startas. Projektet genomförs intensivt 

med tre heldagar under en period på 6-9 veckor. Saker som måste göras och bestämmas 

tillsammans utförs under projektdagarna. Förbättringar och individuella uppgifter utförs i 

huvudsak mellan projektdagarna. Den första projektdagen inriktar sig på bakgrund och mål, den 

andra på nulägesanalys och lösningsförslag och den tredje på implementering och utvärdering. På 

detta sätt drivs projektet framåt genom dessa olika faser.  

Arbetssättet testades och utvärderades i ett pilotprojekt. Pilotprojektet genomfördes som ett 

skarpt projekt på en representativ avdelning på Gimoverken. Vi gick in i projektet i samma roll 

som en produktionsledare annars skulle haft. Pilotprojektet genomfördes under sex veckor och 

bedömdes som lyckat. På grund av att pilotprojektet bedömdes som lyckat genomfördes en 

utbildning för produktionsledare och andra intressenter under en heldag.  
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1 Inledning 

I detta avsnitt presenteras en kortfattad beskrivning av Sandvik Coromant som företag samt bakgrunden till och 

syftet med projektet.  

1.1 Bakgrund 

Sandvik Coromant är en ledande tillverkare av verktyg för skärande bearbetning. 

Huvudkontoret är lokaliserat i Sverige, men företaget är multinationellt med 8000 anställda i 

totalt 130 länder (Sandvik Coromant, 2012). Sandvik Coromant ingår i Sandvik Machining 

Solutions och är en del av Sandvik koncernen. Sandvik Machining Solutions hade 2011 ungefär 

18500 anställda och en omsättning på 28 200 MSEK (Sandvik, 2012).  

På Sandvik Coromants anläggning i Gimo finns världens största hårdmetallfabrik. Det finns 

även en verktygsfabrik där hållare för hårdmetallskär tillverkas. Sammanlagt arbetar cirka 1600 

anställda på de båda fabrikerna i Gimo, och det är Sandvik Coromants största tillverknings-

enhet.  Man tillverkar verktyg för fräsning, borrning och svarvning samt modullära verktygs-

system.  

Arbetet är utfört på avdelningen där svarvverktyg tillverkas. Tillverkningen sker i partistorlekar 

mellan 2 och 500 produkter. På grund av de små partistorlekarna är det viktigt med korta 

omställningstider (benämns hädanefter ställtider), då små partier oftast kräver mer frekvent 

omställningsarbete. Efter en introduktionsutbildning i Lean Production av studenter från KTH 

hösten 2011 efterfrågades mer information om SMED (single minute exchange of die) och 

ställtidsförbättringar.   

1.2 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att arbeta fram ett arbetssätt som ska fungera som ett hjälpmedel för att 

standardisera omställningsarbetet och minska ställtider i produktionen. Metoden ska bygga på 

SMED men omarbetas för att passa på Sandvik. 5S implementeras i produktionen och skall 

därför även beaktas under framtagningen av arbetssättet. Arbetssättet skulle testas på 

avdelningen för tillverkning av modullära verktyg för att verifieras och förbättras. Målet är att 

metoden ska presenteras i form av en utbildning för produktionsledare som sedan ska ha 

möjlighet att tillämpa den i produktionen.   

1.3 Avgränsningar 

Projektet har begränsats till det som anses vara relevant och på grund av tidsbegränsningar. 

Följande områden har därför inte berörts under arbetet: 

Orderplanering för att bidra till gynnsamma ställ ingår inte som en del i detta arbete. Detta 

eftersom orderplanering oftast är komplext och inte alltid kan påverkas av målgruppen för 

arbetssättet. 

Automationsoptimering ingår inte eftersom det inte sköts av operatörer och produktionsledare 

utan av specialister på avdelningen för produktionsteknik. 
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2 Teori 

Den teori som tas upp i följande avsnitt är till för att underlätta förståelsen av rapportens innehåll, samt för att 

styrka de problem eller lösningar som presenteras.   

2.1 Omställningstidersbetydelse för produktionssystemet 

Omställningstid är den tid det tar att ställa om en maskin från att tillverka en typ av produkt till 

en annan typ. Omställningstid definieras som tiden från den sist producerade produkten i 

föregående parti till den första godkända i det nya partiet (Nyqvist, 2012). 

Omställningstider har stor betydelse för hur bra ett produktionssystem fungerar. Omställnings-

tiden styr ofta partistorlekarna och produktionsplaneringen. Traditionellt har kostnaden för 

omställningsarbete förringats genom att kostnaden för ett ställ dividerats med antalet artiklar i 

ett parti. Detta leder i sin tur till stora partistorlekar och omställningsarbete sker så sällan som 

möjligt. Det traditionella förhållningsättet till omställningsarbete leder till en oflexibel 

produktion med långa köer. En oflexibel produktion med mycket bundet material fungerar inte 

med dagens krav på kapitalomsättning och den breda produktfloran som efterfrågas.   

Den nya modellen att angripa omställningar är att minska tiden det tar att utföra en omställning 

istället för att minska antalet omställningar. En reducerad omställningstid har många positiva 

effekter. Den tillgängliga tiden som skapas av den reducerade omställningstiden kan användas 

på flera olika sätt. Här beskrivs fyra olika sätt på vilket den tillgängliga tiden kan användas, se 

Figur 1 med inspiration från Peter Olsson, Carl Wänström, Chalmers tekniska högskola. 

 

Figur 1. Ställtidsreduktion. 

2.1.1 Lägre beläggning 

Minskad ställtid kan helt enkelt leda till lägre beläggning på en maskin. Personal kan friställas 

eller omfördelas. Det kan till exempel innebära minskad skiftgång. 

2.1.2 Förbättringsarbete 

Den tid som blir tillgänglig för operatörerna vid en ställtidsreduktion kan användas till att jobba 

med förbättringsarbete. Detta leder till ett bättre produktionssystem och utvecklar personalen. 

Stora vinster kan göras med detta beroende på hur framgångsrikt förbättringsarbetet är. 

Ställ Produktion Ställ  Produktion 

   Produktion 

Lägre beläggning 
Förbättringsarbete 
 

          

Produktion     

Tillgänglig tid 

  

 

Ställtidsreduktion 

Kapacitetsökning 

  

Mindre partistorlek 
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2.1.3 Kapacitetsökning 

Använd den ökade tillgängligheten i maskinen till att producera mer i större partier. Detta kan 

göras om det är en stark efterfrågan av produkterna. Om produktionsökning sker utan ökad 

efterfrågan leder detta till överproduktion och kapitalbindning. 

2.1.4 Mindre partistorlek 

Mindre partistorlekar har många fördelar. Mindre partier minskar genomloppstiden för en 

produkt att passera genom ett system. Detta leder till snabbare kapitalomsättning, ökad 

flexibilitet och möjlighet till minskade lager på grund av det jämnare produktionsflödet. 

Anledningen till minskad genomloppstid visualiseras i Figur 2 där skillnaderna mellan en 

partistorlek på 10 och 1 framgår. Nackdelen med minskade partistorlekar är att antalet ställ ökar 

men det kompenseras med reducerade ställtider. En annan nackdel kan vara i ostabila processer 

där justeringar måste göras mellan olika produkttyper vilket kan leda till mer kassationer.  

 

Figur 2. Partistorlekens betydelse för genomloppstiden. 

Att fler omställningar måste göras behöver inte vara dåligt. Eftersom fler omställningar kan leda 

till ett förbättrat omställningsarbete, se Figur 3. Detta ger en större frihet till produktions-

planeringen att optimera produktionen med kunder och kapitalomsättning i fokus. Stora partier 

kan således leda till långa ställtider eftersom omställningar sker sällan därav förbättras metoden 

inte, se Figur 3. 

Partistorlek: 10st  Cykeltid: 1 min 

Genomloppstid för första produkten: 21min 

Genomloppstid för ett parti: 30min 

MIA: Minst 20 

Partistorlek: 1st  Cykeltid: 1 min 

Genomloppstid för första produkten: 3min 

Genomloppstid för tio: 12min 

MIA: Max 3 
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Figur 3. Bra och dålig cykel för omställningsförbättringar. 

2.2 Kartläggningsverktyg 

Här beskrivs teorier angående olika metoder som används för att kartlägga problem, arbetsmoment och 

liknande.  

2.2.1 Värdeflödesanalys 

Värdeflödesanalys (VFA) är en metod inom lean produktion som används för att kartlägga och 

förbättra värdeflöden (Bellgran & Säfsten, 2005). Med värdeflöden menas oftast material- och 

informationsflöden. Kartläggning av dessa värdeflöden kan fungera både som ett verktyg för att 

planera verksamheten och för att hantera förändringsprocesser (Rother & Shook, 2002). 

Arbetet med värdeflödesanalys kan beskrivas i ett antal steg, se Figur 4, där man kartlägger en 

produktfamilj. Kartor till det nuvarande och framtida tillståndet ritas samtidigt, därav pilarna i 

bilden. 

 

Figur 4. De steg som ingår i utformning av en  
värdeflödesanalys (Rother & Shook, 2002). 

En produktfamilj är en grupp av produkter som till stor del passerar genom samma processer 

genom fabriken, värdeflödesanalysen fokuserar på en sådan grupp i taget. Metoden bygger 

sedan på att metodiskt gå igenom flödet uppströms. Med andra ord börjar studien från den 

punkt där produkterna är klara att skickas till kund och avslutas där råmaterialet kommer till 

Produktfamilj 

Nuvarande tillstånd 

Framtida tillstånd 

Handlingsplan 
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fabriken. Första steget är att rita upp det nuvarande tillståndet. Till hjälp för detta finns ett antal 

symboler som beskriver olika delar i processen samt lagren i systemet. Det andra steget som till 

viss del sker parallellt är att ta fram en karta för det framtida tillståndet, Rother & Shook menar 

att det är det framtida tillståndet som är det viktigaste (Rother & Shook, 2002).   

Ett enkelt exempel på en värdeflödesanalys kan ses i Figur 5, en processruta i bilden är ett flöde 

utan stopp. För varje process ska fakta samlas in. För att kunna göra detta måste det först 

bestämmas vilka fakta som är relevanta. Exempel på processfakta är cykeltid, ställtid, ledtid, 

takttid, antal operatörer, tillgänglig arbetstid, kassationer och så vidare. Förklaringar till några av 

de viktigaste mätvärdena kan ses i Tabell 1. 

Tabell 1. Mätvärden att använda vid kartläggning (Rother & Shook, 2002). 

Mätvärde Förklaring 

Takttid Synkroniserad produktionstakt som motsvarar 
försäljningstakten, tillgänglig arbetstid per 
skift/kundernas behov under ett skift. 

Cykeltid Den tid det tar för en artikel att bli 
färdigbehandlad i en process, tiden det tar för 
operatören att genomföra alla sina arbetsmoment. 

Ledtid Den tid det tar för en artikel genom en hel 
process, eller genom hela flödet. 

Ställtid Den tid det tar att ställa om utrustning mellan olika 
produktvarianter. 

 

Tidslinjen ritas in sist längst ner där tillverkningens ledtid anges. Genom att dessutom lägga till 

den tid som är värdehöjande kan förhållandet mellan dessa ses tydligt (Bellgran & Säfsten, 

2005). Genom att rita kartan belyses problemområden och processer där det produceras i 

överflöd, tanken är att i den framtida kartan lösa dessa problem som synliggjorts. 
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Figur 5. Karta över enkelt värdeflöde (Rother & Shook, 2002). 

Begränsningar med en värdeflödesanalys är att det som studeras endast är en ögonblicksbild 

vilket medför att resultatet inte säger något om variationen i systemet, därför heller inget om 

belastningen (Bicheno & Holweg, 2011). Det faktum att det oftast bara går att titta på en 

produkt eller produktfamilj kan medföra att metoden inte tillräckligt analyserar problemet med 

delade resurser. 

2.2.2 Kraftfältsanalys 

Kraftfältsanalys är en analysmetod vid förändringsarbete som är tänkt att öka chanserna för att 

arbetet ska lyckas. Grundidén är att om vi ska åstadkomma en förändring krävs att först 

fastställa ett Nuläge och ett Önskat läge. Dessa två lägen ska tydligt påvisa var vi är idag och vart 

vi önskar att komma. Kurt Lewin som är grundare till metoden menar att människor ofta 

försöker driva igenom förändringar utan att ha en klar uppfattning om dessa två lägen. Han 

menar att detta är en viktig förklaring till varför förbättringsarbeten så ofta misslyckas (OMNIA 

Utvecklingskonsulter, 2012). 

Nuläget är något som vi antingen vill lämna eller hålla kvar. Det önskade läget är något som vi 

kan sträva efter eller tvingas emot. Dessa är olika motiv och drivkrafter för våra beteenden. 

Syftet med all förändring är att flytta sig från nuläget till ett önskat läge. Lewin ansåg att det 

finns två typer av krafter som påverkar förmågan att flytta sig från nuläget: Stödjande krafter och 

Hindrande krafter. Stödjande krafter strävar efter en förändring och arbetar för den. De 

hindrande krafterna motsätter sig förändringen och arbetar för att motverka den. Hindrande 

krafter kan bland annat bero på följande (OMNIA Utvecklingskonsulter, 2012): 
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 Svårigheter att lämna 

Uppbrott från vanor, rutiner, synsätt och relationer kan vara hotande och 

energikrävande, även från en ogynnsam situation. 

 Problem med att komma framåt 

Omgivande strukturer, brist på teknik, resurser och kunskap kan motverka 

förändringens framfart. Inte minst andras viljor och intressen kan stå i strid med 

förändringens mål. 

 Det önskade lägets flyktiga karaktär 

Att göra framtidsbilden tydlig för alla är svårt inte minst då vi ofta rör oss mot ”rörliga 

mål”, då många förändringar är del av en dynamisk process som ständigt pågår. 

För att visualisera de stödjande respektive hindrande krafterna ritas ett kraftfältsdiagram upp 

som kan ses exempel på i Figur 6. Ju längre pilen är desto starkare är kraften. För att en 

förändring ska gå att genomföra måste de stödjande krafterna överväga de hindrande. Lewins 

menade att tyngden ska läggas på att minska de hindrande krafterna i första hand. Han visade på 

att risken med att ”elda på” de stödjande krafterna var att motståndet mot förändringen ökade 

(OMNIA Utvecklingskonsulter, 2012).  

 

Figur 6. Kraftfältsdiagram. 

2.2.3 Kvalitetskurva 

Kvalitetskurva används för att spåra defekter i en produktion (Bicheno & Holweg, 2011). 

Resultatet visar antalet defekter per miljon produkter (ppm) per processteg, se Figur 7. 

Kvalitetskurvan visar två staplar, en för skrot och en för omarbete. Kvalitetskurvan uppmärk-

sammar var i kedjan brister uppmärksammas, det är därför viktigt att följa upp om problemet 

uppstått där det uppmärksammats eller om det skett i ett tidigare skede. Kontrolleras kvaliteten 

i alla steg? Om inte kan den process som kontrollerar kvaliteten få fler defekter än den är 

förtjänt av.  

Stödjande krafter Hindrande krafter 

Nuläge Önskat läge 
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FTT-andelen (First Time Through) används ofta som ett komplement till kvalitetskurvan och 

kan ses som en procentsats i Figur 7. FTT räknas ut enligt följande: (Skickade produkter – (om-

arbetade produkter + skrotade produkter)) / skickade produkter. FTT-siffran kan bli negativ 

om produkter omarbetas vid flera arbetsplatser. 

Bicheno och Holweg menar att det är viktigt att alltid ställa sig tveksam till företagets officiella 

kvalitetsnivåer. De menar att ”fem fel per en miljon levererade produkter (ppm) är kanske 

resultatet av en effektiv processtyrning eller av otaliga inspektioner och omarbetningar” 

(Bicheno & Holweg, 2011). Bra kvalitet till kund innebär alltså inte med automatik hög kvalitet i 

processen. 

2.2.4 Hierarkisk uppgiftsanalys 

HTA (Hierarchtical Task Analysis) är en metod för att strukturera de uppgifter som ska 

genomföras i ett överskådligt diagram. Diagrammet byggs upp hierarkiskt där huvuduppgiften 

är i den översta nivån. Huvuduppgiften delas sedan upp i deluppgifter, detta kan sedan delas 

upp ytterligare för att uppnå önskad detaljnivå. Önskad detaljnivå avgörs av vad det är som skall 

analyseras och vad resultatet skall användas till. De uppgifter som är i den lägsta nivån kallas 

operationer. Operationerna kan beskrivas på två sätt, antingen genom målet eller handlingen 

med operationen. Ett exempel för kokning av makaroner visas i Figur 8 (Bohgard, et al., 2008). 

Press Kap Svets Montage

p
p

m
 

FTT = 21% 

Skrot

Omarbete

Figur 7. Exempel på kvalitetskurva. 
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Figur 8. HTA exempel. 

2.2.5 Behovsförstärkningskartläggning 

Det här verktyget kartlägger det som kallas ”Forrester-effekten” efter Jay Forrester på MIT. 

Verktyget kartlägger hur störningar förstärks längs en försörjningskedja. Behovsförstärknings-

kartan används både för att gå till botten med problem i planeringen samt som ett utvärderings-

verktyg. En förstärkningskarta ritas vanligen dag för dag under en månad genom att samla in 

fakta från bland annat inköpsavdelningen, leveransmottagningen, ordermottagningen och 

leveransavdelningen. Förstärkningskartan redovisar order, leveranser och lagernivåer hos varje 

företag i försörjningskedjan över en period som stämmer överens med den totala ledtiden i 

kedjan, se Figur 9 (Bicheno & Holweg, 2011). 

 

Figur 9. Behovförstärkningskarta (Bicheno & Holweg, 2011). 

2.2.6 Ishikawadiagram 

Ishikawadiagram eller den svenska benämningen, fiskbensdiagram används främst för att på ett 

strukturerat sätt identifiera, sortera och illustrera tänkbara orsaker till ett problem. Metoden ger 

vad grundorsaken kan tänkas vara till ett problem. Orsakerna sorteras oftast i huvudkategorier 

(Bohgard, et al., 2008). Följande tre steg beskriver arbetssättet för att upprätta ett Ishikawa-

diagram (Västra Götalandsregionen, centrum för verksamhetsutveckling, 2012). 

1. Definiera problemet tydligt 

Det ska tydligt framgå vad själva problemet är och får inte vara allmänt formulerat.  

2. Rita en huvudpil 

Rita en kraftig pil som fungerar som ryggraden i diagrammet, låt pilen peka åt höger. 

Skriv problemet i en ruta till höger om pilen. Utöka sedan ryggraden med exempelvis 

fem ben som pekar utåt, vanligen sätts följande rubriker på dessa ben, Människor, 

Koka 
makaroner 

Koka 
vatten 

Häll i 
makaroner 

Häll av 
makaroner 

Häll vatten i 
kastrullen 

Sätt kastrullen 
på spisen och 
värm vattnet 

Mät upp salt och 
tillsätt i vattnet 

Mät upp 
makaroner och 
tillsätt i vattnet 

 

Kontrollera att 
makaronerna är 

färdiga 

Häll av 
makaronerna i 

durkslag 

Huvuduppgift 

Deluppgifter 

Operationer 
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Maskiner, Metoder, Material och Miljö. Det kan även vara sju ben, dessa har ofta 

Mätning och Management förutom de tidigare nämnda huvudkategorierna. 

3. Sök orsaker och sortera 

Sök och sortera in så många orsaker som möjligt under de fem olika rubrikerna. Tänk 

på att en orsaksfaktor kan dyka upp på flera platser i diagrammet.  

Efter att uppsättningen av orsaksteorier har sammanställts är nästa steg att finna vilka de viktig-

aste grundorsakerna är. Rangordna sedan orsakerna så det framgår vilka som är de viktigaste. 

Ett exempel på ett påbörjat Ishikawadiagram kan ses i Figur 10. 

 

Figur 10. Ishikawadiagram. 

2.2.7 Spagettidiagram 

Spagettidiagram används för att analysera rörelsemönster. Ofta används det för att kartlägga hur 

en produkt färdas genom ett produktionssystem för att upptäcka onödiga förflyttningar. 

Spagettidiagram kan vara ett effektivt verktyg för att synliggöra förbättringar som kan göras på 

layouten. Spagettidiagram kan även användas för att till exempel visa hur en operatör förflyttar 

sig på en arbetsplats. Metoden är mycket enkel men kan ge goda resultat. Själva användandet är 

simpelt, en layout över det område eller flöde som ska studeras används, sedan markeras 

förflyttningen av det som studeras med en linje från den station som objektet befinner sig på till 

den station som objektet flyttas till, se exempel i Figur 11. Detaljnivån anpassas beroende på 

vad som studeras. Sedan beräknas flödets totala längd. Vid många förflyttningar kan det vara 

praktiskt att upprätta en tabell med de möjliga förflyttningarna där varje förflyttning noteras för 

att hålla reda på antalet (Bicheno & Holweg, 2011). 

Varför har produkt 

x dålig kvalitet? 

Metoder Miljö 

Maskiner 

Material 

Människor 

Dålig kvalitet 

För kort 

värmebeh. 

Kunskap 

Rutiner 
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Figur 11. Spagettidiagram. 

2.2.8 Övergripande produktkarta 

En övergripande produktkarta är diagram som visar huvudprodukternas flöde genom systemet. 

Detta kan ge en bild av hur olika processer beror av varandra samt vilka material som tillförs 

och var de tillförs. En övergripande produktkarta kan också vara bra för att markera var i 

produktionssystemet som förbättringar implementeras samt statusen i de olika processerna. 

Nedan visas ett simpelt exempel av en övergripande produktkarta över en produktion av 

plåtaskar, se Figur 12 (Bicheno & Holweg, 2011). 

 

Figur 12. Övergripande produktkarta. 

2.2.9 Ekonomiska kartor 

En ekonomisk karta är en variant av värdeflödesanalys med skillnaden att pengaflödet 

redovisas. Flödet ritas upp på samma sätt som i en värdeflödesanalys. Leveranser och lager 

redovisas genom värdet av produkterna. Det är värdet för råmaterialet och direkta kostnader 

som anges, hänsyn till värdeadderande processer görs inte eftersom det reella värdet i de flesta 

fall inte ökar innan produkten är färdig. Under systemet ritas en tidsaxel för produktion samt en 

för inbetalningar och utbetalningar. På detta sätt går det att räkna ut hur lång tid som företaget 

måste stå för finansieringen. Detta gör det möjligt att se var de största kostnaderna i systemet är 

samlade samt hur lång tid det tar innan inkomster genereras av dessa kostnader. I Figur 13 visas 

ett exempel på hur ett system kan se ut (Bicheno & Holweg, 2011). 

Stålband 
Stans Bockning 

Montering 
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Figur 13. Ekonomisk karta (Bicheno & Holweg, 2011). 

2.2.10 Kostnads-tids profil 

En kostnads-tids profil är en graf som beskriver när i tiden kostnader uppkommer. En 

kostnads-tids profil kan användas i många olika situationer. I ett tillverkande system kan 

metoden användas genom att följa en produkt från början till slut och addera kostnaden för de 

olika stegen i processen som produkten passerar. Kostnaderna förs in i ett diagram med y axeln 

som kostnad och x-axeln för tiden när kostnaden sker. Brukligt är att två profiler görs i samma 

diagram en för den totala kostnaden och en annan profil där endast de värde adderande 

aktiviteternas kostnad ackumuleras. Avståndet mellan de två profilerna är slöseri det vill säga 

kostnaden för icke värdeskapande aktiviteter. De platåer som kan ses i Figur 14 är väntetider då 

produkten står i kö och visar var i processen det finns potential för förbättringar (Bicheno & 

Holweg, 2011). 

 

Figur 14. Kostnad-tids profil 
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2.3 Förbättringscykler 

Här beskrivs de förbättringsprocesser som har utvärderats under arbetet. 

2.3.1 Singel-minute exchange of die, SMED 

SMED är en metod för att förkorta ställtider. Metoden är framtagen av den japanske industri-

konsulten Shigeo Shingo som 1970 introducerade ”the SMED system” på Toyota (Shingo & 

Södahl, 1992). SMED metoden är uppbyggd av åtta punkter:  

1. Separera omställningsarbete(benämns hädanefter ställarbete eller ställ) som utförs i och 
utanför maskinen, inre och yttre ställ 

2. Omvandla inre till yttre 
3. Funktionell standardisering 
4. Funktionella fästanordningar 
5. Förhandsjusterade fixturer 
6. Parallella operationer 
7. Eliminera justering 
8. Mekanisera 

Separera inre och yttre ställ innebär att när arbete utförs i maskinen skall operatören inte 

behöva lämna maskinen. Allt arbete som kan göras innan skall vara gjort och arbetet som skall 

utföras inuti maskinen skall vara mycket väl förberett. Detta för att minska tiden som maskinen 

behöver stå still. 

Omvandla inre ställ till yttre medför att de arbetsmoment som utförs när maskinen står stilla 
analyseras för att omvandla moment som måste göras under stillestånd till förberedande 
moment. 

Funktionell standardisering syftar på standardisering av viktiga dimensioner på verktyg och 
liknande. Detta underlättar och snabbar upp verktygsbyten och underhållsarbeten. Ett sätt att 
genomföra detta är att ordna verktyg och fixturer med gemensamma fästpunkter. 

Funktionella fästanordningar innebär att fästanordningar ska konstrueras på sådant sätt att 

de kräver minsta möjliga tid och ansträngning för att fästa och lossa. Skruv och mutter är ett 

exempel på en tidskrävande typ av fästanordning som både kräver tid och precision. Shingo 

rekommenderar att bultförband modifieras för att minska tidsåtgången eller att alternativa 

fästmetoder som klämmor, glidpassningar med mera används. En praktisk lösning som Shingo 

rekommenderar är att modifiera hålen så att bultarna endast behöver lossas istället för att 

skruvas ur, se Figur 15.  

 
Figur 15. Förenklad fästanordning. 
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Förhandsjusterade fixturer bör användas för att minska justeringstiden. Med flera upp-

sättningar av fixturer kan detaljerna fästas och på förhand justeras. Eftersom fixturer kan byggas 

med bra och snabb infästning kan infästningsarbetet i maskinen minimeras. 

Parallella operationer kan innebära stora tidsvinster. De olika arbetsmomenten bör 

undersökas noga eftersom möjligheten finns att tiden för att utföra ett arbete kan reduceras 

kraftigt med ökad bemanning vid omställning. Ett arbete som utförs av en operatör kan 

exempelvis förkortas till en tredjedel av tiden om det utförs av två operatörer. Men det är viktigt 

att undersöka vilka moment som är fördelaktiga för parallella operationer eftersom många 

moment inte går att utföra parallellt och då endast ger en liten om någon tidsreduktion. 

Eliminera justering kan göras genom att använda styrpinnar och anslag. Fasta lägen är ofta att 

föredra framför att gränslöst kunna ställa in maskinen. Om endast två olika lägen behövs är det 

onödigt och tar extra tid om maskinen kan ställas in i fler lägen. En metod för att arbeta med 

detta är LCM (least common multipel) vilket bygger på att en maskin inte behöver ha en 

kontinuerlig positionering utan ett antal distinkta lägen. 

Mekanisering kan ofta förkorta tiden i olika arbetsmoment men den kan också vara onödigt 

dyr och inte bidra till de största tidsreduceringarna. 

2.3.2 SMEDs implementeringssteg 

SMED brukar införas i fyra olika steg, stegen visualiseras i Error! Reference source not 

found.. 

Steg 1 Utgångsläge 

Utgångsläget kartläggs och de olika momenten som ingår i ställarbetet identifieras. En under-

sökning sker där det konstateras vilka moment som måste utföras i maskinen samt vilka som 

kan genomföras utanför. Därmed identifieras inre och yttre ställ. 

Steg 2 Separera inre och yttre ställ 

Ofta är moment som sker i maskinen och moment som sker utanför maskinen blandade vilket 

leder till en lång stilleståndstid. Dela i så hög grad som möjligt upp inre och yttre moment och 

utför yttre momenten under tiden maskinen går. Det är lämpligt att upprätta en checklista på 

vad som ska förberedas innan maskinen stoppas.  

Steg 3 Omvandla inre ställ till yttre 

I steg tre utförs en grundlig analys om något går att omvandla från inre till yttre ställ. Detta kan 

till exempel röra sig om förvärmning istället för varmkörning. 

Steg 4 Eliminera justering, infästning 

Detta steg fokuserar på att optimera de olika momenten och minska tidsåtgången. Störst fokus 

bör inledningsvis ligga på inre moment efter som det är dessa som bidrar till stilleståndstiden. 

Men de yttre momenten får inte glömmas bort då de kan utgöra en trång sektor för 

operatörerna. Vanligtvis är det framförallt vid infästning och justering som det går att göra stora 

tidsvinster.  
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Figur 16. SMED-processen. 

2.3.3 8D 

8D är en metod för att lösa problem med produkt- och processförbättringar ur ett kund-

perspektiv (Silicon Far East, 2012). Metoden är uppbyggd av åtta steg där synergieffekterna i 

gruppen sätts i fokus. Under arbetet ställs frågorna vad är det för fel? när uppstod felet? vart? 

hur? vilka besvaras av arbetsgruppen under arbetet (National Semiconductor, 2012). Nedan 

beskrivs de åtta momenten kortfattat. 

1. Använd ett arbetslag 

Bilda en liten grupp av människor som har kunskapen, tiden, befogenheten och 

möjligheten att lösa problemet. 

2. Beskriv problemet 

Beskriv problemet i mätbara termer ur ett kundperspektiv. 

3. Isolera symtomen 

Implementera och verifiera kortsiktiga åtgärder på problemet, detta för att inte kunden 

ska lida av problemet mer än nödvändigt. 

4. Finn rotorsaken 

Identifiera alla potentiella orsaker som kan förklara varför problemet uppstod. Testa 

varje orsak mot problembeskrivningen och identifiera alternativa korrigerande åtgärder 

för att lösa grundproblemet. 

5. Välj och verifiera korrigerande åtgärder 

Se till att åtgärderna kommer att lösa problemet för kunden och inte orsakar andra 

problem. Om det behövs, definiera andra åtgärder för att åtgärda problemet. 

6. Implementera permanenta korrigerande åtgärder 

Bestäm och genomför de permanent korrigerande åtgärder som arbetats fram. 

Övervaka och följ upp de långsiktiga effekterna i produktionen, korrigera vid behov. 

7. Förhindra att problemen återuppstår 

Förbättra metoder och rutiner för att förebygga upprepning av problemet. 

8. Fira! 
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2.3.4 PDCA 

PDCA - Plan, Do, Check, Act, är en förbättringscykel som enligt (Bicheno & Holweg, 2011) är 

den mest använda och kanske minst förstådda cykeln. Fokus läggs oftast på ”Do” istället för att 

arbeta lika mycket med de tre andra delarna. PDCA är den vetenskapliga metoden där du bör 

tänka på förändring och förbättring som ett vetenskapligt experiment. Förutsäg och fastställ en 

hypotes, undersök om hypotesen stämmer, försök sedan att motbevisa och lär av vad som var 

fel med den ursprungliga hypotesen. Värt att tänka på är att cykeln nödvändigtvis inte behöver 

starta med ”Plan”. ”Check” kan ofta vara första steget där situationen undersöks för att veta 

vad som behöver förbättras (Bicheno & Holweg, 2011). En beskrivning av innehållet i de olika 

stegen i cykeln kan ses i Tabell 2. 

Tabell 2. PDCA-cykel (Bicheno & Holweg, 2011). 

Steg Beskrivning 

Plan Definiera kundbehoven 
Identifiera problemet 
Sätt upp mål och en hypotes 
Bestäm planen 
Insamla data och analysera 
Sök grundorsaken 
Utbilda vid behov 

Do Implementera förändringen 
Check Nåddes målen? 

Gå igenom grundorsakerna igen 
Bekräfta resultaten 
Utvärdera 

Vad har vi lärt oss? 
Vad kan förbättras till nästa gång? 

Är problemet eliminerat? 
Act Identifiera ytterligare förbättringar 

Dokumentera och arbeta enligt ny 
standard 
Kommunicera de nya kraven 
Säkerställ att det inte upprepas 
Fira och tacka 
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2.3.5 IDEA 

IDEA är en modifikation av PDCA som främst används för innovation- och designprojekt. 

Följande fyra steg ingår i IDEA-cykeln, se Tabell 3. Metoden anses av många vara mer konkret 

och lättarbetad än PDCA-cykeln (Bicheno & Holweg, 2011). 

Tabell 3. IDEA-cykeln (Bicheno & Holweg, 2011). 

Steg Beskrivning 

Investigate Problemet 
Kunderna 
Behovet 
Syftet 
Informationen 
Tidigare lösningar 

Design Den nya lösningen 
Execute Den lösning som föreslås och testa 

den 
Kontrollera 

Adjust För lösningen närmare kraven 
Förbered nästa cykel 

 

2.3.6 5 Varför 

”5 Varför” är ett verktyg som belyser grundorsakerna till ett problem. Frågan varför ställs gång 

på gång fram till att grundorsaken till problemet har belysts (Hirano, 1995).  

Ett exempel; Slipmaskinen håller inte den tolerans som önskas. Varför? Därför att det ibland är 

smuts mellan backarna och chucken. Varför? För att alla operatörer inte rengör backar och 

chuck vid ställ. Varför? Därför att operatörerna har olika rutiner vid ställarbetet. Varför? 

Därför att det inte finns ett gemensamt arbetssätt för hur ställarbetet ska utföras. Varför? Det 

ges inte tid till arbetet med ständiga förbättringar…   

Grundorsaken verkar alltså kunna sitta i rutinerna för arbetet med ständiga förbättringar, hade 

detta arbete fungerat bättre hade ett gemensamt arbetssätt tagits fram. Detta hade kunnat leda 

till att alla rengör chuck och backar vid ställ.  

Viktigt att tänka på är att inte ställa de fem varför frågorna slentrianmässigt utan att lyssna på 

svaret, för istället en diskussion kring varje varför för ökad förståelse. ”Varför” kan upplevas 

som kritik av den som frågan ställs till. Detta kan leda till att personen endast försvarar sig 

istället för att hjälpa till att söka efter grundorsaken (Bicheno & Holweg, 2011).  

2.3.7 Visuell styrning 

Visuell styrning är alla former av indikatorer i arbetsmiljön som hjälper oss att se hur ett arbete 

ska bli gjort samt om det avviker från standarden. Det hjälper medarbetare som vill göra ett gott 

arbete att omedelbart se om de gör det. Visuell styrning kan till exempel visa var ett verktyg ska 

vara, hur många föremål som ska vara där, hur standard proceduren är för att utföra ett 

arbetsmoment, status på material i arbete (MIA), med mera. Ett exempel på detta är skuggade 

verktygsväggar som är ett populärt moment i 5S arbetet (Liker, 2004).  

 



18 

2.3.8 5S 

5S är en metod för att skapa en effektiv arbetsplats och är en väsentlig del av Lean Production. 

5S metoden har sitt ursprung från Japan. De fem S:en står för (Lean forum bygg, 2012): 

 Seiri  Sortera  

 Seiton  Systematisera  

 Seiso  Städa 

 Seiketsu Standardisera  

 Shitsuke Skapa vana  
 

Sortera 

Allt material, utrustning och verktyg ska systematiskt gås igenom. Saker som inte används ska 

slängas eller säljas. Saker som används ofta ska sparas lättillgängligt, saker som används ibland 

ska förvaras i skåp eller liknande. Den utrustning som används sällan ska röd markeras med 

datum då den ska kastas eller säljas om den inte har blivit använd. Detta utförs för att allt 

onödigt ska försvinna från arbetsplatsen och underlätta arbetet. Var inte för nitisk med att 

rödmarkera saker särskilt i ett inledande skedet eftersom det kan skapa en negativ inställning till 

5S (Bicheno & Holweg, 2011).  

Systematisera 

Allt ska ha en egen plats, till exempel kan verktygstavlor sättas upp med skuggade konturer. Allt 

ska även vara på rätt plats för att minimera onödiga rörelser. Även golvytor för olika ändamål 

bör markeras. När allt har markerade platser är det lätt att hitta utrustning samt se om det är 

något som saknas. Ett spagettidiagram kan vara till stor hjälp för att se till att utrustning hamnar 

på rätt plats (Bicheno & Holweg, 2011). 

Städa  

Initialrengör arbetsplatsen, bestäm i vilket skick arbetsplatsen ska vara i. Dokumentera de skick 

som arbetsplatsen ska hålla och hur det uppnås. En viktig del i detta är inte bara att det blir 

snyggt och fint utan att utrustningen samtidigt blir kontrollerad, till exempel oljeläckage och 

liknande kan upptäckas. Det är mycket viktigt att rätt städutrustning finns tillgänglig för att 

utföra städningen. När rutiner upprättas kan fler uppgifter av underhållskaraktär inkluderas i 

städrutinen (Bicheno & Holweg, 2011). 

Standardisera 

Utveckla standarder för de tre första S:en men även ett standardiserat sätt att utföra arbetet. En 

bra standard är självförklarande och utvecklas med dem som ska använda den. Det är först när 

användaren vet varför en uppgift utförs på ett specifikt sätt som ett fungerande 

förbättringsarbete kan uppstå. Det är viktigt att alla följer standarden men det är även viktigt att 

hela tiden försöka utveckla standarden och göra den bättre (Bicheno & Holweg, 2011).  

Skapa vana 

Alla ska delta löpande i 5S arbetet samt upprätthålla och förbättra det. Rutiner skapas och 

förbättras. Ett vanligt sätt för att upprätthålla arbetet är att gå olika ronder och anordna olika 

typer av tävlingar. Det är mycket viktigt att 5S arbetet utförs kontinuerligt eftersom det tar extra 

resursen och ger sämre resultat om arbetet kräver flera nystarter (Bicheno & Holweg, 2011).  
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Implementering av 5S 

En av de största utmaningarna med 5S är att lyckas med implementeringen. En av svårigheterna 

kan vara att personalen känner sig behandlade som barn som ska städa sitt rum (Hirano, 1995). 

Hiroyuki Hirano har tagit fram åtta tips för en lyckad 5S implementering: 

1. Ledningen måste ta det slutliga ansvaret. 

 Placera inte ansvaret på någon underordnad. 
2. Varje 5S policy måste ha företagets godkännande. 

 Informell och improviserad policyframtagning fungerar inte. 
3. Hela företaget skall delta. 

 5S fungerar inte när bara delar av de anställda är involverade. 
4. Förklara 5S tills alla förstår. 

 Ordentlig 5S implementering kräver grundlig förståelse. 
5. Var tålmodig och metodisk. 

 Ge inte upp bara för att det är svårt. 
6. Var snabb och hänsynslös vid rödmarkering och vid skapandet av skyltar. 

 Långa och utdragna strategier tenderar att dö ut av tröghet. 
7. Ha ledningen deltagande i 5S ronder. 

 Ledningen behövs särskilt när misstag orsakade av mellanchefer uppdagas under 
ronden. 

8. 5S är företagets väg till överlevnad. 

 Utan 5S finns endast små förhoppningar för förbättringar. 

(Hirano, 1995)  
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2.3.9 Projektspiralen 

Projektspiralen (Ranhagen, 1995) är en projektmetodik som bygger på åtta olika steg. De 

vanligaste är att de sex första steg upprepas tre gånger då tyngdpunkten förskjuts, se Figur 17. 

Projektspiralen gör det lättare att komplettera med ny fakta under projektets gång. Det ger även 

möjlighet till att det tidiga stegen blir väl genomarbetade. Det är i de tidiga stegen som 

förändringar har störst effekt och är billigast att genomföras.  En annan fördel är att projektet 

snabbt går framåt vilket leder till att tidigare okända problem kan upptäckas fortare än vid ett 

traditionellt projektarbete.  De olika stegen är planering, diagnos, mål och krav, lösningsförslag, 

värdera och välja lösning, detalj-bearbetning, genomförande och avslutningsvis uppföljning.  

 

Figur 17. Projektspiralen (Ranhagen, 1995) 

 

2.4 Övriga teorier 

Här beskrivs teorier som inte passar in under någon av de tidigare rubrikerna. 

2.4.1 SMARTa mål 

Smarta mål är ett verktyg för att formulera mål efter vissa kriterier, se Figur 18. Följande fem 

steg ger dig SMARTa mål (Landstinget i Kalmar Län, 2012): 
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1. Skriv ned vad som är specifikt, använd aktiva ord som innebär en riktning såsom öka, 

minska, utveckla med mera. 

2. Formulera vad som är eller skulle kunna vara mätbart, kom överens om relevanta mått 

och enheter. 

3. Mål bör sättas av dem som ska uppfylla dem och de måste vara accepterade. 

4. Det måste finnas tillräckligt med realistiska förutsättningar för att nå målet, så som tid, 

resurser och kunskap. 

5. Låt alla som är delaktiga bestämma en tidpunkt då målet ska vara nått. 

Det är viktigt att SMARTa mål är under den egna kontrollen. Alltså, målet får inte vara 

beroende på omständigheter som inte går att kontrollera, då mister de sin funktion (Eklund, 

2010). 

2.4.2 Hjärnstorm (brainstorming) 

Hjärnstorm är en klassisk kreativ metod som används för att hitta lösningar och idéer i grupp. 

Fritt tänkande är centralt i metoden då det inte får framkomma negativ kritik mot förslagen och 

idéerna. Negativ kritik kan motverka idégenereringen och den kreativitet som eftersträvas. 

Seminarieledarens uppgift är att se till att alla kommer till tals och motverka negativ kritik. 

Seminarieledaren kan även försöka stimulera deltagarna att komma med idéer och tänka fritt. 

Ett sett att stimulera detta är att komma med galna idéer (Bohgard, et al., 2008).  

Behjälpliga punkter att beakta vid brainstorming: 

• Fritt tänkande 

• ”Seminarieledaren” kommer med vilda idéer.  

• Förbjudet med negativ kritik eller kommentarer 

• Notera alla idéer 

• Idéer kan kombineras och vidareutvecklas 

• Se till att alla kommer till tals och att ingen dominerar samtalet 

• Försök att undvik personer med negativ attityd till problemet som ska lösas 

  

Figur 18. SMARTa mål (Landstinget i 
Kalmar Län, 2012). 
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3 Metod och genomförande 

I detta avsnitt beskrivs vilka metoder som har använts och hur projektet genomförts. 

3.1 Metoder som används i arbetet 

Här beskrivs de metoder som använts för att utforma arbetssättet och hur dessa har använts. 

3.1.1 Intervju, ostrukturerad och halvstrukturerad 

Intervju är en grundläggande metod för datainsamling. Intervjuer minskar risken för 

missförstånd eftersom respons direkt fås av intervjupersonen. Det gör att frågor enkelt kan 

förtydligas om risk för missförstånd finns. Svaren från den intervjuade kan naturligtvis också 

klargöras om det finns behov. Ostrukturerade intervjuer sker med öppna frågor som gör att den 

intervjuade har möjlighet att styra intervjun till sådant den tycker är intressant. Det ger även 

stora möjligheter för följdfrågor vilket kan ge en djupare förståelse om den intervjuades åsikter. 

En halvstrukturerad intervju är mer förutbestämd. I en halvstrukturerad intervju använder man 

sig av både förutbestämda frågor och följdfrågor. Frågor kan vara öppna eller ha fasta 

svarsalternativ. (Bohgard, et al., 2008) 

Vi har i stor grad använt oss av intervjuer för att skaffa information. Vi har använt oss av 

halvstrukturerade intervjuer när det är konkreta frågor som vi behövt svar eller för att göra 

möten mer effektiva kring ett antal diskussionspunkter. Vi har även använt oss av fasta 

svarsalternativ ibland för att få den intervjuade att bli tvungen att prioritera vad som är viktigast. 

Ostrukturerade intervjuer har vi använt oss av då det är intressant vad den intervjuade har får 

åsikter och upplevelser av olika situationer. Ostrukturerade intervjuer har också varit bra för att 

ta reda på vad som är viktigt för den intervjuade då den själv har stora möjligheter att styra 

samtalet.  

3.1.2 Brukarmedverkan 

Förändringar är vanligtvis svåra att genomföra i företag och organisationer. Bohgard, et al. 

(2008) har kommit fram till fyra faktorer som ökar sannolikheten för ett lyckat 

förbättringsarbete, dessa redovisas nedan. 

 Starkt stöd från ledning och anställda 

 Hög grad delaktighet från berörda i processen 

 Hänsyn till de anställdas arbetsförhållanden såväl som till verksamhetens effektivitet och 

kvalitet. 

 Tillräckliga resurser i form av tid, kompetens och ekonomi 

 

Delaktighet har alltså stor betydelse för ett förändringsarbetes framgång och framförallt 

varaktighet. Det är viktigt att engagera brukare i förändringsarbetet dels för deras ofta mycket 

stora kunskap i det berörda ämnet samt för att skapa ett förtroende för förändringsinitieraren. 

Om brukarna inte känner sig respekterade och nöjda med resultatet av en förändring är det 

troligt att en återställning sker till det ursprungliga.  

Brukarmedverkan har varit en viktig del i projektet. Ända från start har vi försökt att engagera 

de som ska använda det nya arbetssättet. Vi har strävat efter att ha ett interaktivt arbetssätt med 

brukarna. Det har dock varit svårt att få ett så nära samarbete som vi önskat eftersom intressena 

delvis har varit skilda mellan uppdragsgivare och brukare. Uppdragsgivaren vill minska partierna 

och materialet i produktion för att synliggöra och avhjälpa problem medans produktionen vill 
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ha mycket material i produktion för ökad leveranssäkerhet. Detta har orsakat en del svårigheter 

eftersom ett gemensamt kunskapsintresse är ett av grundkraven enligt (Bohgard, et al., 2008). 

En annan anledning till minskad omfattning av samarbetet är att de berörda inte haft tillräckligt 

med tid att friställa för projektet. Trots detta har vi alltid blivit väl bemötta samt fått respons 

och förslag under arbetet. Brukare har involverats i arbetet genom intervjuer, möten och 

presentationer. Ett annat moment då brukare medverkat i allra högsta grad är i det pilotprojekt 

som genomförts. 

3.1.3 Viktad utvärderingsmatris 

En Viktad utvärderingsmatris kan användas för att på ett strukturerat sätt utvärdera olika 

lösningar eller liknande. Först bestäms olika bedömningskriterier som skall användas för att 

utvärdera de olika lösningarna. Bedömningskriterierna skall vara så heltäckande som möjligt och 

beskriva vilka faktorer som är avgörande för en lyckad lösning. Hur viktig en faktor är för en 

lyckad lösning bestäms inbördes mellan de olika lösningarna enligt Tabell 4. Följaktligen är en 

utvärderingsfaktor viktigare desto högre vikt den har. 

 

 

 

 

 

Bedömningsfaktor  A B C D Poäng Vikt 

 A 1 0 2 0 3 0,19 

 B 2 1 2 1 6 0,38 

 C 0 0 1 0 1 0,06 

 D 2 1 2 1 6 0,38 

 

När bedömningsfaktorerna är bestämda och viktade utvärderas lösningarna med hjälp av dessa, 

se Tabell 5. Hur väl en lösning uppfyller ett krav betygssätts. En lämplig betygsskala används, 

vanligtvis inte allt för detaljerad. Ju högre poäng desto bättre uppfyller lösningen bedömnings-

faktorerna. Observera att om en lösning får bra poäng men inte alls uppfyller ett krav är det 

troligt att den lösningen inte går att använda. 

  

𝑉𝑖𝑘𝑡 =
𝑃𝑜ä𝑛𝑔

𝑃𝑜ä𝑛𝑔𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎

=
3
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Värdering av 
faktorer. 
0=Mindre viktig  
1= Lika viktig 
2=Mer viktig 

Faktor som ska 
utvärderas 

Tabell 4. Utvärdering av bedömningsfaktorer. 
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Tabell 5. Utvärdering av lösningar. 

Bedömningsfaktor/Krav 
Vikt 

A 
0,19 

B 
0,38 

C 
0,06 

D 
0,38 

Poäng 

Lösning 1 5 5 1 2 3,67 

Lösning 2 2 3 1 4 2,34 

Lösning 3 4 4 2 1 3,1 

Lösning 4 4 4 4 3 3,1 

Lösning 5 3 4 3 3 2,91 

Lösning 6 4 4 5 5 3,1 

Lösning 7 5 4 2 4 3,29 

 

Vi använde denna metod för att utvärdera olika förbättringscykler och kartläggningsmetoder för 

att avgöra vilka som passar att ingå i arbetssättet. Denna metod användes främst för att på ett 

strukturerat sätt gå igenom och utvärdera de utvalda metoderna. Detta gav oss ett underlag för 

att skapa grunden till arbetssättet. Resultatet av denna utvärdering var aldrig tänkt att användas 

rakt av, utan mer ge en fingervisning och belysa för- och nackdelar. 

3.1.4 Pilotprojekt 

Pilotprojekt används för att testa och validera nya lösningar i verkligheten men i en mindre skala 

en vad den slutliga lösningen är avsedd för. Ett pilotprojekt ingår ofta som en del av en 

förstudie eller som utvärdering av ett lösningsförslag. Fördelarna med ett pilotprojekt är att 

lösningen testas i verkliga miljöer där den är avsedd att användas. Nackdelarna är att det kan 

vara ett dyrt sätt att testa lösningar på särskilt om de misslyckas. Därför brukar pilotprojekt ske 

efter att ett lösningsförslag är väl utvecklat och inte som en första åtgärd.  

Vi använde oss av pilotprojekt för att utvärdera arbetssättet. En bidragande orsak var att detta 

kunde medföra förbättringar i produktionen samtidigt som det var liten risk vid ett 

misslyckande. Pilotprojektet genomfördes i den tilltänkta miljön med de enda förändringen att 

vi var projektledare istället för den ordinarie produktionsledaren.  

3.2 Genomförande 

Arbetet delades in i tre olika faser från början; förberedelser, utformning och utvärdering. Den 

förberedande fasen bestod av att ta reda på bakgrunden till projektet, målet med projektet, 

nuläget samt en litteraturstudie. I utformningsfasen fastställdes utvärderingsfaktorer, grov-

utformning av arbetssättet samt detaljutformning. Den utvärderande fasen bestod till största del 

av ett pilotprojekt där metoden testades. Planeringen skedde linjärt med de olika 

beståndsdelarna efter varandra och i vissa delar överlappande, se Bilaga 1. Denna planering 

gjordes för att skapa en tidsplan samt bestämma vad vi skulle fokusera på och när under 

projektet. I verkligheten växlar man mellan de olika delarna i en mer iterativ process. Denna 

process visualiseras i Figur 19 och är influerad av projektspiralen (Ranhagen, 1995). Därför kan 

planeringen mer ses som ett stöd för vilka delar som bör närma sig färdigställning och under-

lätta att tidsplanen följs.  

Lösningarna betygsätt 
mellan 1-5. 1 uppfyller 
inte, 5 uppfyller 
mycket väl. 5 ∗ 0,19 + 5 ∗ 0,38 + 1 ∗ 0,06 + 2 ∗ 0,38 = 3,67 

Poängen räknas ut genom att betygen 
multipliceras med vikten för att sedan summeras. 
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Förbered

Utforma

Utvärdera

 

Figur 19. Arbetsprocessen 

Målet med projektet togs fram tillsammans med uppdragsgivarna. Nulägesanalysen genom-

fördes till stor del genom en två veckor lång praktik på avdelningen för ämnestillverkning för 

modullära verktyg. Ämnestillverkningen var den avdelning som vi i huvudsak utgick ifrån när vi 

utformade arbetssättet. Under praktiken lärde vi känna de som arbetar där samt hur arbetet 

fungerade. Efter praktiken sammanställdes informationen. Ytterligare information insamlades 

även senare under projektets gång genom intervjuer och frågor. Sådana frågor kunde till 

exempel handla om hur ordersystemet och samarbetet med leverantörer fungerade. Även 

djupare produktionsteknisk information samlades in för att vi skulle förstå för- och nackdelar 

med systemet. Denna information kom till användning senare vid genomförandet av 

pilotprojektet och även till viss del för utformningen av arbetssättet. 

Litteraturstudier gjordes för att fördjupa kunskapen i metoder som redan är kända av oss sedan 

tidigare, men även för att kartlägga andra tänkbara metoder som kunde användas i det nya 

arbetssättet. Både litteratur som beskriver metoder speciellt utformade för ställarbete och 

generella metoder för förbättringsarbete studerades. Ett studiebesök till Scania gjordes för att 

vidga våra vyer och se hur de arbetar med ställ.  

I utformningsfasen fastställs utvärderingsfaktorer för att på ett strukturerat sätt välja lämpliga 

metoder med hjälp av en viktad utvärderingsmatris. Efter den första utvärderingen analyserades 

metoderna med utgångspunkt att bilda ett komplett arbetssätt. Vi utgick ifrån existerande 

metoder och hjälpmedel. Vi fokuserade på att ta reda på vilka metoder och teorier som passar 

tillsammans och med det lokala förutsättningarna. Vi försökte hitta metoder som skapade 

synergieffekter och tillsammans bidrog till ett komplett arbetssätt. Diskussioner med 

produktionsledarna, tester och egna erfarenheter leder fram till ett arbetssätt. Arbetssättet 

redovisades för produktionsledare och andra involverade i projektet för att få mer respons. 

Efter detta detaljbearbetades arbetssättet och instruktioner för hur det skall användas 

dokumenteras.  

Utvärderingen av arbetssättet utfördes i form av ett pilotprojekt. I pilotprojektet går vi in i 

samma roll som en produktionsledare annars skulle ha. En detaljerad beskrivning av hur 

pilotprojektet genomfördes kan läsas under rubriken pilotprojekt. Efter pilotprojektet fick 
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deltagarna hjälpa till att utvärdera arbetssättet. Som ett resultat av detta gjordes mindre 

ändringar i utformningen av arbetssättet.  

Som ett steg i att implementera arbetssättet mer storskaligt utformade vi en utbildning och 

utbildningsmaterial i form av en liten manual. En utbildning för produktionsledare genom-

fördes för att de sedan på egen hand ska använda sig av metoden. 
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4 Nulägesbeskrivning 

I detta kapitel introduceras läsaren till hur arbetet på avdelning för ämnestillverkning av modullära 

kopplingssystem. Det är den avdelning som fallstudien utförs på. Kapitlet redogör även kortfattat hur 

förbättringsarbetet idag fungerar kring arbetet med ställ. 

4.1 Ämnestillverkning 

På avdelningen för ämnestillverkning i Gimoverken tillverkas Captoämnen, dessa produkter har 

endast kopplingsdelen färdigbearbetad för att i nästa bearbetningssteg korta ledtiden till kund. 

Kopplingsstorlekarna varierar mellan totalt fem olika storlekar vilka benämns C3, C4, C5, C6 

och C8. Det ingående materialet i processen är av två typer, grovbearbetade ämnen som under-

leverantören förbearbetat samt smida ämnen, de två typerna kan ses i Figur 20. De för-

bearbetade och smidda ämnena är beroende på slutprodukten förbearbetade på lite olika vis. 

Sådana skillnader kan till exempel vara om slutprodukten ska bli ett fräsverktyg eller ett 

svarvverktyg. Totalt uppgår dessa varianter till 58 olika produkter som produceras på ämnes-

tillverkningen.  

 

Figur 20. Råmaterial och bearbetat material. 

  

a) Smitt råmaterial. b) Bearbetat smitt råmaterial. 

c) Förbearbetat råmaterial. d) Bearbetat råmaterial. 
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4.1.1 Processbeskrivning 

Ämnestillverkningen består av sju helautomatiserade robotceller som själva laddar och plockar 

ur maskinerna i cellen. Operatörens uppgift är att transportera material mellan cellerna, ställa 

om maskinerna vid byte av storlek på koppling, byta verktyg i maskinerna och kontrollera 

processerna genom att slumpmässigt mäta utvalda artiklar efter att de bearbetats. I Figur 21 kan 

ett flödesschema ses för en övergripande bild av ämnestillverkningen. 

 

 

Figur 21. Flödesschema över ämnestillverkningen. 

Till lagret kommer råmaterial från fem olika underleverantörer. Det grovbearbetade godset är 

förberett i pall så robotarna kan plocka direkt ur pallen, det smidda godset måste plockas upp 

för hand i paletter innan roboten kan lokalisera och plocka bitarna. 

I fleroperationscellerna (FOC) svarvas och fräses Captokopplingen. FOC 1 och 2 bearbetar två 

bitar samtidigt medans FOC 3 är av en äldre modell som endast bearbetar en bit i taget. 

Översiktslayout för FOC kan ses i Figur 22. FOC är identiskt lika och består av en robot som 

förser millturn-maskinen med bitar från två pallar med material in i cellen. Den ena av dessa 

pallar används även som utpall om godset ska på helhärdning. När godset redan är förhärdat 

hos underleverantör så lägger roboten den färdigbearbetade biten på en pallet som står placerad 

på en av de två utbanorna. Ny pallet lyfter roboten själv upp på utbanan från två vagnar med 

nya paletter i när den blivit full. Operatören förser cellen med nya inpallar, tomma paletter och 

byter verktyg i millturn-maskinen. Operatören tömmer även utbanan på fulla paletter och 

transporterar dessa till nästa process. 

FOC 
1 

FOC 
2 

Härdning 
Nya 

Härdning 
Gamla 

Slipning 
Nya 

Slipning 
Gamla 

Packning 
Lager Lager 

FOC 

Härdning 

3 
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Figur 22. Översiktslayout fleroperationscell. 

Nästa process i flödet är härdning av polygon och gripperspår, översiktslayout kan ses i Figur 

23. Även här beskrivs endast den nyare cellen då den äldre på längre sikt ska fasas ut ur 

systemet. Paletterna med färdigbearbetade ämnen från FOC transporteras en och en och lastas 

av på en av härdningscellens fyra inbanor. En streckkod läses av så cellen vet vilken storlek det 

är på kopplingarna. Efter det sker processen helt automatiskt, roboten plockar en bit från 

paletten och lyfter upp i härdningen. Härdningsprocessen sker i tre steg, M1, M3 och M4 som 

roboten flyttar ämnena igenom i tur och ordning. Vid M1 värms biten upp för att sedan kylas 

ned i M3, vid M4 värms biten igen där den anlöps för att ta bort spänningar i materialet 

Därefter lyfter roboten ned den färdighärdade biten i en palett som står placerad på en utbana 

som är placerad under respektive inbana. 

 

Figur 23. Översiktslayout härdningen. 

Därefter transporteras paletten till en av slipmaskinerna, båda slipcellerna är helt automatiserade 

men kan endast bearbeta en kopplingsstorlek utan att ställas om för hand. Ett ställ för att byta 
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till en annan kopplingsstorlek tar cirka två timmar. Båda slipcellerna är relativt lika men endast 

den nyare beskrivs kortfattat nedan, en översiktslayout av denna cell kan ses i Figur 24.  

 

Figur 24. Översiktslayout slipcell. 

Cellen har totalt fyra inbanor där paletten registreras genom att avläsa dess streckkod. Roboten 

plockar artikeln från inbanan till slipmaskinen där kopplingen slipas. När artikeln slipats plockas 

den ner i en pall med krage alternativt en pall med palettinsatts om det är gjutgods. När 

inpaletten är tom flyttar roboten paletten till en tom palettvagn som kan fyllas med tio tomma 

paletter. Operatörens uppgift är att ladda inbanan, se till att det alltid finns en tom utpall samt 

att det finns plats kvar på någon av palettvagnarna. Operatören ska även mäta upp kopplingen 

med jämna mellanrum då toleranskraven är mycket höga. 

När artiklarna är slipade så plockas de upp i en europapall om de inte redan ligger i en, sprayas 

med olja och får en plasthylsa fäst över kopplingen som skydd, se Figur 25. Artiklarna räknas 

och pallen försluts med ett rostskyddspapper. Ordernumret skrivs på pappret och pallen körs ut 

på lagret. 

 

Figur 25. Ämnen redo för lager. 
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4.1.2 Ställarbete vid nya slipen 

Ställarbetet vid slipmaskinerna är det ställ som tar längst tid på avdelningen. Endast detta ställ 

beskrivs i detalj eftersom det kommer vara det ställ som förbättras i pilotprojektet. Ställ-

rutinerna skiljer sig något åt mellan gamla och nya slipen men är i stort det samma. Här beskrivs 

momenten under ett ställ i den nya slipen med utgångspunkt från den checklista som är uppsatt 

vid slipen, notera att detta arbete skiljer sig mycket åt mellan de olika operatörerna. Följande 

moment utförs under ett ställ och tar ca 1,5-2 timmar beroende på vilken operatör som ställer 

samt hur mycket som krånglar under stället. 

 Byte av backar 

o Fyra bultar per back lossas 

o De nya backarna och chucken görs rent med T-sprit innan de nya backarna sätts 

på plats 

o På vissa av backarna läggs en eller två shimbitar in mellan backen och chucken  

 Kalibrering av mätarmar 

o Referensbit sätts in och spänntrycket ändras på chucken om det behövs 

 C3 – 6,5 Bar, C4-C6 – 7,5 Bar, C8 – 8,5 Bar 

o Skruvarna till längdmätnings- samt diameterhuvudet lossas 

 C6-C8, måste ytterligare en skruv lossas för att ytterligare sära på 

mätarmarna 

o Chucken vrids för hand fram till 135º 

o Ändra program till rätt captostorlek 

o Mätarmarna för längd- respektive diametermätningen nollställs för hand genom 

att rotera på olika justeringsskruvar. När mätarmarna skruvats fast igen efter 

korrigeringen måste de vara ±15 µm från nollpunkten. Ligger de utanför lossas 

skruvarna igen och det görs ett nytt försök att hamna närmare nollpunkten. När 

de hamnar innanför toleransen så nollställs armarna elektroniskt. Sedan får 

mätarmarna gå till sitt ytterläge för att sedan gå tillbaka till sitt mätläge. Genom 

att upprepa denna rörelse justeras ibland nollpunken vilket leder till att 

operatören återigen måste lossa på mätarmarna och justera dem för hand 

ytterligare en gång. Slutligen nollställs mätarmarna elektroniskt. 

 Nollställ slipskivan i Z 

o Behöver inte göras mer än någon gång ibland men görs alltid av vissa operatörer 

 Varmkör, ~30-60 min för att kunna uppnå de snäva toleranserna 

 Pallar växlas för utgående gods i cellen 

 Vagnar växlas för tomma paletter 

 Nollställningen kontrolleras efter varmkörningen, korrigering görs vid behov 

 Uppstart 

o Masterbiten plockas ut 

o Roboten och slipmaskinen startas för normal drift 

 Förstabitskontroll 

o Tillverkningen stoppas under tiden mätningar utförs på förstabiten i mätrummet 

o Korrigeringar görs enligt anvisningar från mätprotokoll 

o Cellen startas upp igen 
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4.1.3 Förbättringsarbete 

På avdelningen pågår idag ett kontinuerligt förbättringsarbete men inget som är fokuserat på att 

minska ställtider. Det uppkommer dock spontana förbättringsarbeten kring ställ i form av 

diskussioner kring hur arbetet ska fortgå med produktionsledaren som initiativtagare. Vid dessa 

diskussioner är det meningen att operatörerna ska lära av varandra och komma närmare ett 

standardiserat arbetssätt, (K, 2012).  
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5 Utformning av arbetssätt 

I detta avsnitt identifieras krav som ställs på metoderna som ska ingå i arbetssättet. Dessa krav används för att 

utvärdera lämpliga metoder som kan ingå i arbetssättet. Utvärderingen används som en grund under vidare 

diskussioner som slutligen leder fram till ett koncept på ett arbetssätt. 

5.1 Behovsidentifiering 

Företaget saknar idag ett gemensamt arbetssätt för att minska ställtider i produktionen på 

Gimoverken. Behovet av att öka tillgängligheten i maskinerna på grund av ökade produktions-

volymer har gjort att fokuseringen på förbättringsarbetet kring ställ ökat. För att öka tillgänglig-

heten är det önskvärt med kortare och mindre varierande ställtider.  

För att underbygga förbättringsarbetet med ställ behöver en tydlig metod tas fram som tar små 

resurser i anspråk men som framförallt leder fram till ett konkret och relevant förbättrings-

arbete. Att metoden ska vara resurssnål beror framförallt på att arbetet i första hand ska utföras 

av produktionsledare och operatörer vilka redan idag har stor arbetsbörda. Ett effektivt 

arbetssätt ökar även chansen för att arbetssättet blir populärt och används på företaget. 

5.2 Krav och bedömningsgrund 

Utifrån behovsidentifieringen togs följande krav fram, se Tabell 6. För att i ett senare skede 

kunna bedöma vilka kartläggningsmetoder och förbättringscykler som passar bäst in på de 

framtagna kraven togs även en bedömningsgrund fram med en skala från ett till fem där fem 

uppfyller kravet bäst. 
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Tabell 6. Krav och bedömningsgrund. 

Krav Förklaring Bedömning av 
kartläggningsmetoder 

Bedömning av 
förbättringscykler 

Tidsåtgång Tiden det 
förväntas ta att 
genomföra 
metoden 

5:  0-60 min  
4:  61-180 min 
3:  181-360 min  
2:  6 - 12 h  
1:  ≥ 12 h 

5:   Kräver lite tillsyn, 
sköter sig själv 

1:   Kräver mycket stor 
tillsyn 

Kostnad Resurserna 
metoden tar i 
anspråk för att 
genomföras 

5:  1 person 
4:  2 personer 
3:  3 personer 
2:  4 personer 
1:  ≥ 5 personer 

5:   Förbättringar kan 
göras med små 
medel, ex ändrade 
rutiner  

1:   Kräver stora 
investeringar, ex 
utbildning, maskin-
investeringar mm. 

Användbarhet Metodens 
applicerbarhet i 
den tilltänkta 
miljön 

5:  Mycket generell metod 
1:  Mycket specificerad 

metod 

5:  Mycket generell 
metod 

1:  Mycket specificerad 
metod 

Instruktiv Metoden är 
självförklarande 
även för en 
person utan 
tidigare erfarenhet 

5:  Tydliga instruktioner, 
mycket liten 
anpassning behöver 
utföras 

1:  Mycket lösa 
instruktioner, metoden 
behöver definieras för 
varje specifikt fall 

5:  Tydliga instruktioner, 
mycket liten 
anpassning behöver 
utföras 

1:  Mycket lösa 
instruktioner, 
metoden behöver 
definieras för varje 
specifikt fall 

Användarvänlighet Metoden är lätt att 
utföra och förstå 

5:  Lättanvänd, inga svåra 
moment 

1:  Komplicerad, svår att 
utföra korrekt 

5:  Lättanvänd, inga 
svåra moment 

1:  Komplicerad, svår att 
utföra korrekt 

Utdelning Metoden ger ett 
relevant resultat 

5:  Metoden kartlägger 
effektivt processens 
behov och problem 

1:  Metoden resulterar i 
ett svårtolkat resultat 
som inte ger något 
stöd i det fortsatta 
arbetet 

5:  Metoden bidrar till 
stora förbättringar,  

1:  Metoden leder inte 
fram till några 
förbättringar 
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5.3 Viktning av krav 

Kraven viktades inbördes mot varandra för att bestämma vikten på dem, viktningsmatrisen kan 

ses i Tabell 7. Resultatet visar att användbarheten, alltså metodens applicerbarhet i den tilltänkta 

miljön är det krav som väger tyngst. Därefter kommer kraven på att metoden ska ge en bra 

utdelning samt att den ska vara instruktiv.  

Tabell 7. Viktningsmatris. 

Krav  A B C D E F Vikt 

Tidsåtgång A 1 2 0 0 2 0 0,14 

Kostnad B 0 1 0 1 1 0 0,08 

Användbarhet C 2 2 1 2 2 1 0,28 

Instruktiv D 2 1 0 1 2 1 0,19 

Användarvänlighet E 0 1 0 0 1 1 0,08 

Utdelning F 2 2 1 1 1 1 0,22 

5.4 Resultat av metodutvärdering 

Efter att ha utvärderat kartläggningsmetoderna huruvida de uppfyller kraven samt använt den 

viktning av kraven så framgår poängfördelningen som redovisas i Tabell 8, för att se hela ut-

värderingsmatrisen se Bilaga 2. 

Tabell 8. Utvärderingsresultat av kartläggningsmetoder. 

Kartläggningsmetod Poäng 

Kraftfältsanalys 3,9 
HTA 3,5 
Ishikawa diagram 3,5 
Ekonomiska kartor 3,4 
VFA 3,3 
Övergripande produktkarta 3,1 
Spagettidiagram 3,0 
Kostnad-tidsprofil 2,9 
Kvalitetskurva 2,6 
Behovsförstärkningskartläggning 2,6 

 

Resultatet för utvärderingen av förbättringscyklerna kan ses i Tabell 9, för att se hela 

utvärderingsmatrisen se Bilaga 2.  

Tabell 9. Utvärderingsresultat av förbättringscykler. 

Förbättringscykel Poäng 

5S 4,6 
5 Varför 4,3 
SMED 4,1 
Visuell styrning 3,6 
8D 3,5 
IDEA 3,2 
PDCA 3,1 

5.5 Val av metoder 

Slutligen valdes ett antal kartläggningsmetoder och förbättringscykler ut för att ingå i den 

slutgiltiga metoden. Detta val gjordes efter djupgående diskussioner dels inom projektgruppen 
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men även med produktionsledarna och produktionschefen på avdelningen för svarvverktyg på 

Gimoverken. Samma diskussion fördes med produktionschefen på avdelningen för beläggning 

av hårdmetallskär. Vid valet togs stor hänsyn till att en helhetssyn skulle genomsyra arbetssättet 

och synergieffekter mellan de olika metoderna eftersträvades. En kort redogörelse för hur vi har 

bedömt de olika kartläggningsmetoder och förbättringscykler som anses och inte anses 

intressanta i det slutgiltiga konceptförslaget beskrivs nedan.  

5.5.1 Metoder som valdes 

Utifrån våra bedömningar redovisas varför följande metoder valdes att ingå i arbetssättet. Dessa 

bedömningar bygger på vår erfarenhet samt diskussioner och tester med brukare. 

Kraftfältsanalys anses vara en metod som med en liten kraftansträngning tydligt belyser 

förutsättningar och motsättningar för att förändringsarbetet ska lyckas. Detta anses som en 

viktig del i arbetet då det är av största vikt att i möjligaste mån skapa förutsättningar för att 

förändringen ska genomföras med gott resultat och efterlevas under lång tid. 

HTA är ett mycket bra analysverktyg som i praktiken tar fram de delmoment i ställarbetet som i 

ett senare skede ska användas i SMED-metoden. Metoden är även lätt att sätta sig in i vilket 

anses viktigt då operatörerna själva ska använda verktyget under förbättringsarbetet. 

VFA ger en mycket bra ögonblicksbild över hela produktionssystemet och förväntas fungera 

bra som ett analysverktyg då det ska beslutas om vart förbättringsarbetet kring ställ ska 

fokuseras. Metoden kan fungera som ett stöd och en ögonöppnare för produktionsledaren 

under förstudien till förbättringsarbetet. Verktyget är även tidigare känt och accepterat på 

avdelningen vilket ger en fördel vid införandet av arbetssättet. 

Spagettidiagram är ett mycket enkelt verktyg som tar väldigt lite tid i anspråk men ger en 

mycket tydlig och visuell bild av rörelsemönstret under arbetet. 

5S är ett arbetssätt som redan implementeringen har påbörjats av på Gimoverken, det passar 

därför bra att använda delar av det, som till exempel standardisera i förbättringsarbetet av ställ. 

SMED är ett strukturerat arbetssätt som på ett tydligt sätt bryter ned ställarbetet. Metoden 

fokuserar i ett tidigt skede på de enklaste och billigaste förbättringsmöjligheterna för att i ett 

senare skede utarbeta mer kostsamma förbättringsförslag.  

5.5.2 Metoder som inte valdes 

Varför de kvarvarande kartläggningsmetoderna och förbättringscyklerna inte valdes beskrivs 

kortfattat nedan. Dessa bedömningar bygger på vår erfarenhet samt diskussioner och tester med 

brukare. 

Ishikawa diagram är ett bra verktyg för att hitta grundorsaken på specifika problem men då 

systemkartläggningen snarare ska kartlägga ur ett större perspektiv anses inte metoden vara 

lämplig att ha med i arbetssättet. 

Ekonomiska kartor anses vara en alltför invecklad kartläggning för ändamålet då den lätt blir 

tidskrävande. En anledning till att denna metod är tidskrävande beror på all information som 

måste samlas in. Informationen kan beröra flera olika avdelningar inom företaget vilket drastiskt 

ökar sannolikheten att informationsinsamlingsprocessen drar ut på tiden. En del av de mät-
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värden som finns kan dessutom inte påverkas av den enskilda avdelningen utan bestäms ofta av 

centrala organisationer för inköp och liknande. 

Övergripande produktkarta valdes inte för att resultatet inte breddar den kunskap som redan 

finns bland medarbetarna då produktionsflödet oftast är en självklarhet för de som arbetar med 

detta dagligen. 

Kostnad-tidsprofil belyser inte de områden som anses vara intressanta, dessutom anses 

metoden vara relativt svår att snabbt sätta sig in i vilket var en viktig aspekt i urvalet. 

Informationen som behövs för att göra en korrekt bedömning är relativt omfattande samt att 

ekonomiavdelningen behöver bistå med värden och uträkningar. Detta resulterar i onödigt lång 

tidsåtgång. 

Kvalitetskurva anses både ta för lång tid samt passa dåligt in i syftet med arbetssättet. Detta på 

grund av att den är för specialiserad på just kvalitetsfrågor. Det behövs även omfattande 

statistik som inte finns tillgänglig för alla maskiner och avdelningar. Det gör den svåranvänd där 

det inte finns något färdigt system för insamling av sådan data som efterfrågas. 

Behovsförstärkningskartläggning har större fokus på orderläggning än vad detta arbetssätt 

ska gå in på även om detta område helt klart kan beröras. Det kan även vara svårt att påverka 

dessa faktorer då det i stor utsträckning bestäms av vilka avtal som finns med olika leverantörer. 

Det skulle dock gå att försöka komma till rätta med orderplaneringen internt men vi har valt att 

avgränsa oss från detta. 

5 Varför passar bra in i uppbyggnaden av arbetssättet men har istället för att vara en metod i sig 

vävts in i de metoder som valts, tanken är att projektet ständigt ska ha nära till att ifrågasätta 

arbetsmoment eller liknande. En annan anledning till att det inte har valt är att man lätt kan 

köra fast i svåra problem istället för att plocka det lågt hängande frukterna först, vilket vi strävar 

efter med vårt arbetssätt. 

Visuell styrning kommer även den att vara en del av arbetssättet men inte som en specifik 

metod utan något som ska finnas med under till exempel förändringar på arbetsplatsen. Det är 

ingen generell metod som alla arbetsplatser behöver utan något som kan användas vid behov. 

Kunskap om visuell styrning finns reda och har till viss del redan implementerats i fabriken 

genom det 5S arbete som pågår.  

8D Bygger på att det är något som är fel och ska rättas till. Det passar inte arbetssättet eftersom 

det oftast kommer att röra sig om förbättringsåtgärder av system som redan fungerar. En annan 

orsak till att 8D inte valdes är att valet av projektgrupp oftast kommer att vara begränsat till de 

operatörer projektet kommer påverka och övrig personal inom den egna avdelningen. 

IDEA och PDCA anses båda för komplexa och tidskrävande för att personalen ska kunna 

använda dem på rätt sätt då de har begränsat med tid. Dessa cykliska förbättringsprocesser är 

lätta att missförstå samt att de ej har något klart avslut vilket kan leda till att projekten inte tas 

på allvar och utförs i så snabb takt som önskat.  
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6 Detaljutformning av arbetssätt 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetssättet tagits fram samt det slutgiltiga resultatet av vårt arbete. 

Förbättringsarbetet är utformat i sex huvudmoment som kan ses i Figur 26. Kartläggningen ska 

ge en grund för att identifiera problemområdet samt syftet med det kommande förbättrings-

arbetet. Detta följs av att planera och genomföra själva förbättringsarbetet där de tidigare 

momenten ger stöd för att befästa arbetet hos operatörerna. Slutligen ska förbättrings-arbetet 

utvärderas med fokus både på hur förbättringarna lyckats men även på hur arbetsmetoden har 

fungerat under projektets gång. Allt arbete förutom själva förbättringsarbetet utförs av 

produktionsledaren tillsammans med en produktionsledare från en annan avdelning. För-

bättringsarbetet leds av den produktionsledaren som kommer från en annan avdelning för att 

lättare kunna ifrågasätta arbetssättet. Under själva förbättringsarbetet ska alla operatörer som 

berör maskinen som ska förbättras medverka samt linjetekniker och den styransvarige på 

avdelningen. Nedan beskrivs dessa huvudmoment ingående. 

 

6.1 Kartläggning 

Kartläggningsfasen avser att kartlägga hela produktionslinan eller processen. Detta görs genom 

att produktionsledaren på avdelningen tillsammans med produktionsledaren från en annan 

avdelning upprättar en VFA över nuläget i systemet. VFA avser att fungera som en 

ögonöppnare för produktionsledaren då det är lätt att bli hemmablind på sin avdelning. 

Beroende på hur stora variationer som finns i systemet över tiden kan flera VFA-er upprättas då 

dessa endast är ögonblicksbilder över produktionen. 
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Figur 26. Processöversikt. 
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6.2 Identifiera problemområden 

De två produktionsledarna diskuterar och analyserar VFA samt problemområden i produk-

tionen utifrån den stora erfarenhet av systemet som de besitter. Exempel på problemområden 

som kan diskuteras kan vara följande. 

 Flaskhalsar 

 Ställtider 

 Manuellt arbete 

 MIA 

 Standardiserat arbetssätt 

 Kvalitet 

 Kassationer 

 Lagerstorlekar 

 Tillgänglighet 

 Produktionsplanering 

 Identifiera syfte 

I detta moment ska det långsiktiga syftet bestämmas, vad ska de minskade ställtiderna leda till? 

Detta syfte kan till exempel vara att minska MIA, skapa ett standardiserat arbetssätt, ökad 

kvalitet, ökad tillgänglighet, ökad flexibilitet, med mera. När syftet är bestämt så upprättas en 

kraftfältsanalys som belyser de stödjande och hindrande krafterna för att närma sig målet. Ett 

exempel på en kraftfältsanalys kan ses i Figur 27 där det syftet är att minska MIA. 

 

Figur 27. Kraftfältsanalys. 

6.3 Sammanställ och planera 

Produktionsledarna planerar tillsammans de tre projektperioderna utifrån en egenutformad 

variant av projektspiralen, se Figur 28. Varje period startas med en projektdag där alla operatörer 

på maskinen, linjetekniker och andra relevanta personer på avdelningen ledsagas genom arbetet. 

Detta görs av den utomstående produktionsledaren med stöd från produktionsledaren på 

avdelningen. Planeringen innefattar att detaljplanera projektdagarna, förbereda underlag och 

övningar samt diskutera hur förutsättningarna för att projektet ska gå att förbättra utifrån den 

kraftanalys som tidigare gjorts.  
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6.4 Inled förbättringsarbete 

Förbättringsarbetet går igenom projektspiralens fem tårtbitar under en iterativ process. Dessa 

processteg beskrivs här en i taget. Huvuddelen av arbetet kommer att göras under den projektdag 

som startar projektperioden men det är även viktigt att det arbetet som ska göras emellan projekt-

dagarna blir utfört. 

6.4.1 Bakgrund & mål 

I detta processteg redovisas det förarbete som gjorts, alltså nuläget som de två projektledarna 

dokumenterat i produktionen i form av en VFA. Projektledaren belyser vilka problem som de 

anser behöver åtgärdas samt vilka fördelar dessa förbättringar skulle föra med sig. Under redo-

görelsen för förbättringsarbetet tas stor hänsyn till resultatet av den kraftfältsanalys som gjorts 

tidigare. Utifrån detta förarbete diskuteras problemen och tillsammans så tas ett SMART mål 

fram.  

6.4.2 Nulägesanalys 

För att kartlägga nuläget används HTA för att bryta ner arbetsmomenten samt SMED för att 

klassificera dem. Spagettidiagram används för att kartlägga hur operatören går under stället. 

Förslagsvis ställer hela projektgruppen gemensamt maskinen och diskuterar utifrån detta hur 

stället skiljer sig beroende på vilken operatör som utför det. Utifrån detta upprättar gruppen 

tillsammans en HTA som är representativ för hur gruppen ställer maskinen. Under det gemen-

samma stället bör även ett spagettidiagram uppföras, tid tas på momenten och foton tas till 

arbetsinstruktionen. 

6.4.3 Lösningsförslag 

Genom att utgå från den HTA som tagits fram under nulägesanalysen fastställs gemensamt vilka 

operationer som är inre och yttre ställ. När detta har gjorts har det första steget i SMED-arbetets 

fyra steg utfört. Steg två i SMED-arbetet innebär att separera inre och yttre ställ för att förändra 

planeringen av förberedelser inför stället. För att kunna genomföra det tredje steget i SMED-

arbetet kan brainstorming användas för att idéer på hur inre ställ ska kunna göras om till yttre. 

Det fjärde och sista steget i SMED-arbetet är att eliminera justering i till exempel infästningen, 

för att göra detta krävs ofta stora resurser.   

6.4.4 Implementering 

Lösningsförslagen som uppkommer under SMED-arbetet implementeras succesivt under 

arbetets gång. Det är viktigt att lösningarna implementeras i ett tidigt skede under arbetet så 

projektet får en positiv bild från operatörernas perspektiv. Dessa tidiga implementeringar 

1 2 3 

Figur 28. Projektspiralen. 
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behöver inte vara några avancerade lösningar utan fungerar lika bra med enkla billiga för-

bättringar. De dyra, avancerade lösningarna får inte förhastas utan måste grundligt arbetas fram 

för att det ska bli rätt från början. 

6.4.5 Utvärdering 

Arbetet ska kontinuerligt utvärderas under processens gång. Denna utvärdering är viktig för att 

under arbetets gång kunna förändra processen för att få ut så mycket som möjligt av projektet. 

Till exempel kan det uppmärksammas under projektets gång att det behöver läggas mer tid och 

energi på nulägesanalysen än vad som planerats från början. Det är då viktigt att kunna förändra 

projektplanen och kunna fortsätta på ett sätt som under projektets gång känns som det riktiga. 

6.5 Projektutvärdering 

Denna utvärdering ska göras av de två produktionsledare som drivit projektet. Tidsmässigt bör 

utvärderingen ligga en tid efter att projektet genomförts så eventuella förbättringar har fått 

genomslag. Det är viktigt att i detta steg även utvärdera arbetssättet i sig för att lära sig och 

förbättra det tills ett liknande projekt drivs på någon annan maskin på avdelningen. 

7 Pilotprojekt 

I detta avsnitt beskrivs hur arbetssättet praktiseras under ett skarpt projekt på den avdelning som tidigare 

beskrivits i nulägesbeskrivningen. 

Under pilotprojektet på avdelningen för ämnestillverkning agerar vi, Markus och Jonatan den 

utomstående produktionsledare som ska driva projektet och vara dem som ifrågasätter arbets-

sättet. Det förberedande arbetet utförs av oss tillsammans med produktionsledaren på avdel-

ningen. 

7.1 Kartläggning och identifiering av problemområden 

För att kartlägga ämnestillverkningen gjordes tre stycken värdeflödesanalyser vid olika tillfällen 

utspridda under en sex veckors period. I Figur 29 finns medelvärdena av dessa tre värdeflödes-

analyser presenterade. Det som ansågs uppseendeväckande av resultatet var att så många artiklar 

samlas framför slipmaskinerna. Detta anses underligt eftersom den uppenbara flaskhalsen är den 

första operationen, fräsningen i systemet. Den enda anledningen till detta stora lager anses vara 

av psykologisk karaktär där operatörerna inte upplever lagret som ett problem eftersom de vet att 

de har en överkapacitet i slipmaskinerna och därför kan köra ikapp. Det stora lagret innan 

sliparna beror även till viss del på att stället i slipen är så tidskrävande och krångligt att 

operatörerna skjuter på det momentet så långt det går. Detta medför att det ibland fräses och 

härdas artiklar som ingen av sliparna är omställda till vilket gör att de packas upp i pall för att 

invänta att slipen ställs om till den captostorleken. Slipningscellerna ses alltså som det 

problemområde som pilotprojektet bör fokusera på. 
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Figur 29. Värdeflödesanalys över ämnestillvekningen. 

Diskussioner kring detta mellan Markus, Jonatan och produktionsledaren leder in på att 

produktionsledaren idag upplever problem med att ställarbetet i slipmaskinerna idag inte är av ett 

gemensamt slag utan var och en utav operatörerna har sitt egna sätt. Detta ses som ett problem 

med tanke på toleranserna på ±2 µm på formen av polygonen. Ett gemensamt arbetssätt är att 

föredra för att lyckas nå toleransen på första biten oftare.  

7.2 Identifiera syfte 

Produktionsledaren ser gärna att syftet med arbetet ska vara att komma fram till ett gemensamt 

arbetssätt för att på så vis öka kvalitetsutfallet i produktionen. Vi ansåg då att det är mycket 

viktigt att det gemensamma arbetssättet dokumenteras noggrant för att det ska bibehållas under 

en längre tid. Utifrån diskussioner mellan oss och produktionsledaren upprättades en kraftfälts-

analys som kan ses i Figur 30. Kraftfältsanalysen visar att det som främjar projektet mest är att 

det kommer leda till jämnare kvalitet och snabbare upplärning av nyanställda. De starkaste 

motsättningarna är olika viljor, tradition och yrkesstolthet.  

 

Figur 30. Kraftfältsanalys. 
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7.3 Projektperiod 1 

Under projektperiod 1 låg fokus på de moment som kan ses i Figur 31. Beskrivning av 

bakgrunden till projektet utifrån det förarbete som gjorts i form av kartläggningen och 

identifiering av problemområden. Gemensamt komma fram till vad projektet ska leda till, 

undersöka och fastställa nuläget samt komma fram till förbättringsförslag och börja implementera 

dessa. Inför projektets uppstart bildades en projektgrupp bestående av fyra operatörer som 

arbetar vid slipmaskinen. Utöver dessa var även linjeteknikern på avdelningen och produktions-

ledaren med i projektgruppen. 

 

7.3.1 Projektdag 1 

Projektdag 1 som fungerade som en uppstartsdag för hela pilotprojektet innehöll följande del-

moment. Under dagen kunde inte linjeteknikern närvara på grund av en annan utbildning. 

Presentationen kan ses i sin helhet i Bilaga 4.  

Bakgrund 

Varför skulle vi arbeta med att förbättra ställarbetet? Ett konkret, klassiskt exempel lyftes fram 

med tre olika förutsättningar för att byta däck på bilen. Dessa förutsättningar illustrerades med 

tre bilder, se Bilaga 4. Den första föreställde en man som byter däck med bultkors och domkraft. 

Gruppen uppskattade att det med dessa förutsättningar tar ungefär en timme att byta däck. På 

frågan vad som skulle krävas för att göra detta byte på tio minuter blev svaret en bultdragare och 

hjälp. Då visades bilden som illustrerade förutsättning nummer två, en man i en verkstad med 

bultdragare och billyft. Gruppen var enig om att det bara tar cirka tio minuter när bilen lämnas in 

på verkstad för däckbyte. För att ta detta exempel ytterligare ett steg ställdes frågan, vad krävs för 

att göra däckbytet på åtta sekunder? – Formel 1 depå! Svarade en av operatörerna. Bild nummer 

tre visade mycket riktigt ett formel 1 team på 17 personer som byter däck.  

Utifrån detta exempel gjordes en koppling till vad som kan förbättras i ställarbetet i slipmaskinen. 

Viktigt att poängtera var att inte ta den kritik som skulle komma att framföras under arbetet som 

personlig eller att de idag gör fel utan ett sätt att förbättra förutsättningarna precis som exemplet 

med däckbytet. Följande exempel på anledningar till att förbättra ställarbetet gavs under 

presentationen: 

  

 

Figur 31. Arbetsmoment att fokusera på 
under projektperiod 1. 
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 Vara bäst i världen 

 Minska material i arbete (MIA) 

 Förenkla 

 Korta ledtiden 

 Standardisera arbetssättet 

 Minska lagerstorlekar 

 Reducera ställtider 

 Förbättra arbetsmiljön 

 Ökad kapacitet 

 Ökad leveranssäkerhet 

 Minskade partistorlekar 

 Ökad kvalitet 

Av dessa exempel gavs en djupare förklaring till hur kvalitén kan öka genom ett gemensamt 

arbetssätt. Detta för att det under förarbetet lutat åt att projektets syfte var att skapa ett 

gemensamt arbetssätt för att kunna nå upp till de höjda kvalitetskraven.  

Modern produktionsfilosofi 

Denna punkt är med för att ge deltagarna en djupare insikt om varför ställtider är viktiga. Det är 

även tänkt att ge en bakgrund till varför olika förbättringsarbeten genomförs och vad syftet med 

dessa kan vara.  

Vad som är fokus i modern produktionsfilosofi redovisades. Det som vi redovisade som viktigast 

var att skapa värde för kunden och minimera slöseri. En värdeflödesanalys visades av deras egen 

avdelning för att visa vad som är värdeskapande. Sedan förklarades hur man har sett på ställ 

traditionellt och hur man ser på det idag. Traditionellt har det viktiga varit att alltid ha maskinen 

igång och ställa så sällan som möjligt. Nu är det flödet, tillverka rätt produkt och minskning av 

ställtider som är det viktiga. Nästa steg var att titta på hur tiden som frigörs vid en ställtids 

reduktion kan användas. Fyra scenarion beskrevs, lägre beläggning, kapacitetsökning, mindre 

partistorlekar och förbättringsarbete. Scenariona beskrevs mer i detalj och hur det påverkar ett 

produktionssystem, detta kan ses i Bilaga 4. Gruppen var positiv till att tiden borde användas till 

förbättringsarbeten eftersom de upplever att de inte har tid att genomföra sådana helhjärtat idag, 

till exempel 5S arbetet. Gruppen var mer tveksam till minskade partistorlekar även fast ställ-

arbetet förkortas. Effekterna av minskade partistorlekar beskrevs extra noga eftersom det kan 

vara en aktuell väg att välja på den aktuella avdelningen i ett längre perspektiv. Det beskrevs även 

extra noga eftersom det generellt är en populär strategi. Detta beror på att minskade parti-

storlekar påverkar lager, flexibilitet och ledtider på ett fördelaktigt sätt. Efter den mer detaljerade 

beskrivningen ökade gruppens förståelse för minder partier. Sedan summerade detta med att det 

är tiden från råmaterial till kund som är det viktiga. En kort genomloppstid är ett täcken på en 

effektiv produktion. 

Mål 

När målet med arbete skulle bestämmas släpptes ordet fritt och efter diskussioner så enades 

gruppen om följande mål: 

Förbättrad kvalitet genom att införa ett effektivt och gemensamt arbetssätt inom sex veckor. 

Arbetssättet ska dokumenteras i en arbetsinstruktion. 

Målet skulle även vara gjort som ett SMART mål. Specifikt, det långsiktiga syftet är att förbättra 

kvalitén, men målet med projektet är att skapa ett gemensamt arbetssätt. Det gemensamma 

arbetssättet ska även dokumenteras så det inte uppkommer några frågetecken i framtiden hur 

slipen ska ställas. Mätbart, huruvida arbetssättet efterföljs ska undersökas med en anonym enkät. 
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Accepterat, genom att låta projektgruppen diskutera fram målet själva ökar acceptansen för målet. 

Realistiskt, målet uppfattas som realistiskt av samtliga inblandade i projektet. Tidsbestämt, inom sex 

veckor ska det gemensamma arbetssättet tas fram. 

Verktygsutbildning 

Under nästkommande moment ”ställ i slipen” användes två verktyg för att analysera hur slipen 

ställs i dagsläget. Dessa två verktyg är Hierarkisk uppgiftsanalys (HTA) och Spagettidiagram vars 

teori gicks igenom. För att ytterligare öka förståelsen för HTA gjordes en övning där en HTA 

upprättades för att beskriva hur man går tillväga för att brygga kaffe.  

Ställ i slipen 

Att gemensamt ställa om slipen var det som var huvudmomentet för dagen. Hela stället utfördes 

av en operatör samtidigt som de andra dokumenterade. Arbetet delades upp som följer: 

 Ställa – Operatör 1 

 Hierarkisk uppgiftsanalys - Operatör 2 och 3 
o Dela upp arbetsmoment 
o Ta tid 

 Arbetsinstruktion - Operatör 4 
o Ta kort 

 Spagettidiagram - Produktionsledaren 

Det var endast operationerna som noterades under stället, deluppgifterna fastställdes innan under 

en gemensam diskussion. Under denna diskussion bestämdes även hur tiden skulle tas under 

stället. Fotografier togs på samtliga moment för att kunna användas vid uppförandet av arbets-

instruktionen. Det uppfördes även ett spagettidiagram för att se hur mycket operatören rörde sig 

under stället. 

Sammanställning 

Under fasen som benämns sammanställning diskuteras alla operationer igenom där hela gruppen 

får komma med åsikter för att komma fram till ett arbetssätt som är representativt för hur 

gruppen idag ställer. Detta för att ha ett utgångsläge för det fortsatta arbetet. 

Planering 

Slutligen bestämdes vad som skulle utföras de närmaste två veckorna, allt från att göra olika test i 

maskin till konkreta förbättringar på saker som kommit upp under dagen, dessa kan ses i  

7.4 Projektperiod 2 

Under projektperiod två låg fokus på att arbeta vidare med nulägesanalysen som påbörjats under 

period ett. Dessutom lades stor tid på att arbeta fram nya lösningsförslag som kunde underlätta 

ställarbetet. En viss tid gavs även åt att implementera de förslag som tidigare tagits fram. En 

överblick kan ses i Figur 32. 
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7.4.1 Projektdag 2 

Under projekdag två genomfördes följande moment under dagen. Presentationen kan ses i Bilaga 

5. 

Avstämning 

För att följa upp vad som gjorts under de två veckor som gått sedan projektdag ett gick samtliga 

frågeställningar igenom, dessa kan ses i Bilaga 7 

. De svar som tagits fram presenterades och diskuterades i gruppen.  

SMED metoden 

Som en fortsättning på den dokumentation som gjordes under projektdag ett var under denna 

dag att klassificera inre och yttre ställ samt sortera dem enligt SMED-metoden. För att underlätta 

detta gavs först en teoretisk grund till metoden. Detta byggdes på med ett praktiskt exempel som 

byggde på den HTA som gjordes som ett praktiskt exempel under projektdag ett. Det märktes 

tydligt att det praktiska exemplet gav upplopp till diskussion kring vad som skulle klassas som 

inre respektive yttre ställ. Det uppstod även diskussioner kring hur ”produktionen” av kaffe 

kunde förändras för att göra om inre ställ till yttre.  

När teorin och det praktiska exemplet avslutats gjordes precis samma sak på den HTA som tagits 

fram för att beskriva de arbetsmoment som görs under ett ställ i slipmaskinen. Arbetsmomenten 

klassificerades i tre grupper, inre ställ, yttre ställ och moment som tas bort. Under denna 

klassificering fördes en kontinuerlig diskussion kring i vilken ordning momenten ska utföras samt 

dess betydelse.  

Praktisk undersökning och implementering 

För att bryta den ganska teoretiska och stillasittande dagen gjordes ett moment ute i 

produktionen. Under detta moment fick operatörerna upprätta ett exceldokument som ska 

användas till att föra statistik över och underlätta den kompensering som görs både under ställ 

och drift i maskinen. Diskussion fördes kring vilka verktyg på verktygstavlan som används under 

stället samt vilka som skulle avlägsnas. Referensbitarna gicks även igenom och det framgick att 

det dels finns flera masterbitar till varje storlek samt att de inte är maskinspecifika. Det gjordes 

även försök att skruva åt de ändbitar som sitter på backarna. Att få dessa ändbitar att sitta rakt 

utan att sticka ut upplevdes dock som svårt vilket gjorde att beslutet att låta dem sitta löst togs. 

  

Figur 32. Arbetsmoment att fokusera på 
under projektperiod 2. 
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Idégenerering 

Brainstormingens grunder presenterades för gruppen varpå en diskussion kring hur ställarbetet 

kan gå att förenkla. Ansträngningar lades på att samtliga i gruppen skulle komma med förslag och 

att ingen negativ kritik fick förekomma under den första delen av brainstormingen. Ett trettiotal 

idéer antecknades och diskuterades under den andra delen av brainstormingen. Under diskussion-

en lyftes ett antal idéer fram av gruppen som ansågs mer intressanta och realistiska, dessa kan ses 

nedan. 

 Studiebesök i Tyskland för att utbyta kunskap 

 Automatisk formkompensering 

 En backstorlek till alla captostorlekar 

 Bricka och verktygsställ att placera i slipen under ställ 

Samtliga av dessa fyra punkter är mycket realistiska och skulle göra en stor förändring för det 

vardagliga arbetet med ställ och kvalitet i produktionen.  

Planering 

I Bilaga 8 listas det som skulle utföras de två närmaste veckorna och vem eller vilka som är 

ansvariga för uppgiften. Den arbetsinstruktion som tagits fram går att se i Bilaga 3. 

7.5 Projektperiod 3 

Under projektperiod tre låg fokus på utvärdering och implementering men tid gavs också åt att ta 

fram nya lösningsförslag. En överblick kan ses i Figur 33. 

 

Figur 33. Arbetsmoment att fokusera  
på under projektperiod 3. 

7.5.1 Projektdag 3 

Under projekdag tre genomfördes följande moment under dagen. Presentationen som togs fram 

för dagen kan ses i Bilaga 6. 

Avstämning 

De uppgifter som gjorts sedan projektdag två stämdes av i gruppen för att förmedla till alla i 

gruppen vad som skett under perioden. En lista på dessa uppgifter kan ses i Bilaga 8. 
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Arbetsinstruktion 

En arbetsinstruktion togs fram under period två som beskriver samtliga moment som gruppen 

kommit överens om under projektet. Genom att upprätta detta dokument ökar chanserna för att 

arbetssättet över tid ska följas och gör att eventuella tveksamheter kring vad som bestämdes 

minskas. 

Arbetsinstruktionen godkändes av samtliga i gruppen. För att skapa förutsättningar för att få ett 

levande dokument som kontinuerligt uppdateras skapades rutiner för detta samt att personer 

utsågs bära ansvaret för uppdatering av dokumentet. Arbetsinstruktionen skapades enligt det 

layoutexempel som kan ses i Bilaga 3. 

Verktygsbricka 

Något som upplevts dåligt under ställarbetet är hur operatören måste lägga verktyg och backar i 

maskinen. Detta har gjort att skruvar och verktyg ibland ramlar ner i maskinen och försvinner. 

För att förbättra detta fick gruppen i uppgift att skissa fram ett förslag på en bricka som skulle gå 

att förbereda innan stället och sedan bäras in i maskinen. Resultatet av detta arbete kan ses i Figur 

34. Brickan ska tillverkas i rostfritt stål och är även tänkt att passa i den ultraljudstvätt som är 

påväg att köpas in. På så sätt kommer operatören lätt kunna rengöra backarna innan de sätts in i 

maskinen.  

 

Figur 34. Verktygsbricka. 

Utvärdering 

Utvärderingen av pilotprojektet gjordes på så vis att deltagarna fick var och en reflektera över 

följande frågeställningar. 

 Har arbetet gett något tillbaka? 

 Är det något i själva arbetssättet som känns onödigt eller positivt? 

 Finns det något som Markus och Jonatan, som drivit projektet kan tänka på att göra 

annorlunda vid ett liknande projekt? 

Operatörerna gav alla ett positivt intryck av projektet och tyckte att upplägget fungerat bra. En av 

dem ifrågasatte dock om arbetet verkligen har lett till högre kvalitet. De var alla överens om att 

det har vart mycket värdefullt att få fokusera på ett förbättringsarbete under en bestämd tids-

period. Något som även lyftes fram som positivt var att de fått se någon annan ställa maskinen.  
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När det gällde vår, Markus och Jonatans insats som drivande personer av projektet så har den 

insatsen uppfattats som positiv av samtliga. Projektgruppen tyckte att vi lagt upp dagarna bra och 

haft bra inlägg i diskussionerna som förts.    

7.6 Projektutvärdering 

Den utvärdering som ska göras efter en längre tid, tre till fyra månader efter att projektet utförs, 

finns i detta arbete inte möjlighet att göra då examensarbetet avslutats tidigare. Men information 

till produktionsledaren om att efter denna tid följa upp hur det gemensamma arbetet utförs. Det 

är även viktigt att vid denna tidpunkt titta på hur arbetsinstruktionen har blivit uppdaterad.  

Beroende på resultat bör produktionsledaren även under denna utvärdering fundera på vad som 

kunde ha gjorts annorlunda för att förbättra resultatet av arbetet.  

7.7 Resultat 

Möjligheten att testa arbetssättet skarpt har gjort att vi med större säkerhet kan säga att upplägget 

på arbetssättet och valet av metoder i det fungerar bra i verkligheten. Projektgruppen har fått ett 

lyft kunskapsmässigt genom de teoretiska genomgångar som har genomförts och kompletterats 

med praktiska exempel. Deras inställning till förbättringsarbeten upplevs även ha förbättrats 

under arbetets gång.   

Arbetet för att förbättra ställarbetet i den utvalda maskinen har lett till att operatörerna har 

kommit överens om ett gemensamt arbetssätt. Detta arbetssätt har dokumenterats i en 

arbetsinstruktion vars layout vi framtagit under examensarbetets gång och kommer att användas 

som en standard på Sandvik Coromant i Gimo. Arbetet har även lett till ett stort antal mindre 

förbättringar som att de till exempel infört bättre verktyg och tillverkat en ställbricka. De har även 

börjat dokumentera och hålla jämn temperatur på oljan i maskinen och förändrat skruvhuvuden 

för att minska antalet verktyg samt gjort en ny verktygstavla. 

En annan del av resultatet är de presentationsbilder som tagits fram till de tre projektdagarna som 

kommer kunna användas som stöd vid framtida utformningar av liknande förbättringsprojekt. 
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8 Utbildning 

I detta avsnitt beskriv hur utbildningen i det nya arbetssättet utförs. 

För att arbetssättet ska kunna användas på Sandvik Coromant i Gimo så hålls en utbildning i 

arbetssättet. Utbildningen utförs av Markus och Jonatan för 14 stycken produktionsledare och 

produktionstekniker från flera avdelningar.  

Utbildningen utfördes genom att först teoretiskt gå igenom de specifika metoderna för att sedan 

låta deltagarna testa dem i praktiska exempel. För att ytterligare anknyta till verkligheten så 

redovisades hur metoderna använts under pilotprojektet samt vilka lärdomar som vi fått från 

detta.   
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9 Diskussion 

I detta avsnitt förs en diskussion kring hur projektet har gått, vad som har fungerat bra och mindre bra. Vad 

kunde ha gjorts annorlunda samt vilka styrkor och svagheter resultatet har.  

9.1 Planering och genomförande 

Planeringen som gjordes vid projektets start har följts väl och fungerat som ett stöd under 

arbetet. Den noggranna planeringen har framförallt gjort att samtliga delar i arbetet har utförts 

utan allt för stor tidspress vilket har lett till att arbetssättet även har verifierats i form av ett 

pilotprojekt som pågått under sex veckor. 

Något som har nämnts i rapporten är det studiebesök som gjordes på Scania den 14 mars. Detta 

studiebesök gjordes främst för att se hur ett annat företag har valt att jobba med att förbättra 

omställningsarbetet och gav oss nya idéer och bekräftade tidigare frågeställningar. Att samarbeta 

både inom Sandvik och med andra företag är något som vi diskuterat under pilotprojektet och 

haft studiebesöket på Scania som ett bra exempel.  

9.2 Val av metod 

Under framtagningen av arbetssättet utgick vi från metoder som idag är kända och till stor del väl 

beprövade. Vi har inte tagit metoderna med hull och hår utan valt ut delar av dem som vi ansett 

varit mest givande och intressanta. Värt att påpeka är att vi haft personlig erfarenhet utav vissa av 

dessa metoder medans andra var helt nya för oss. Detta har helt klart påverkat vårt val även fast 

vi försökt utvärdera metoderna ur ett objektivt perspektiv.  

Själva urvalet av metoder som kom att ingå i arbetssättet är även det påverkat av vår personliga 

uppfattning om hur metoden fungerar, hur mycket tid den tar att använda eller vilket resultat den 

leder fram till. 

Att arbetssättet skulle vända sig till produktionsledarna ifrågasattes redan i början av projektet 

men då ledningen hade en bestämd åsikt om detta drevs projektet efter dessa förutsättningar. Ett 

alternativ som vi diskuterat under projektets gång hade varit att låta en produktionstekniker driva 

projektet men med ett tätt samarbete med produktionsledaren. Fördelen med detta upplägg är att 

det som produktionstekniker oftare går lättare att avsätta tid till projektet. Produktionsteknikern 

kan ha större möjligheter att bestämma över sin tid och kan därav lättare friställa den tid som 

projektet kräver. 

9.3 Brukarmedverkan 

Att till stor del involvera brukaren i arbetssättet har vi lagt stor vikt på under arbetet vilket också 

har gett resultat under pilotprojektet. Vi har däremot i efterhand önskat att vi involverat 

produktionsledarna mer under framtagningen av själva arbetssättet. Vi har endast stämt av med 

dem en gång under arbetet där de fått möjlighet att kommentera eller ifrågasätta upplägget. Vi 

kan i efterhand önska att vi istället haft en kontinuerlig diskussion med dem.   

9.4 Pilotprojekt 

Pilotprojektet har verkligen testat arbetssättet då arbetsgruppen som ingick i projektet bestod av 

fem individer som alla har starka och bestämda åsikter. Valet att bygga arbetssättet kring 

brukarmedverkan som den starkaste pelaren visade sig vara ett vinnande koncept. Samma resultat 

hade enligt oss aldrig kunnat uppnås på något annat sätt än att operatörerna analyserade och 
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diskuterade sitt eget ställ. Genom att efter långa diskussioner i gruppen kunnat enas om hur 

moment efter moment ska utföras. På så vis har vi lagt grunden till det gemensamma arbetssätt 

som var en del av det mål som sattes upp. Kravet på att noga dokumentera detta ställdes främst 

för att detta arbete ska vara långsiktigt och att inte individerna ska ramla tillbaka i de gamla 

hjulspåren när tiden går. Med dokumentationen som stöd kan uppföljningar och korrigeringar av 

det gemensamma arbetet göras med jämna mellanrum.   

  



53 

10 Rekommendation 

Vi rekommenderar att vårt arbetssätt tas i bruk. Vi anser att det går att införa som ett generellt 

arbetssätt vid förbättringsarbete rörande ställ. Det går troligen också att använda vid andra 

förbättringsarbeten som sker i nära samarbete med eller av operatörer. Vi föreslår att 

produktionsledarna så snart som möjligt starta ett projekt och arbeta enligt vårt arbetssätt. Detta 

för att lära sig hur det fungerar och eventuellt anpassa det för att passa just deras behov. Vi 

rekommenderar att produktionsledare i så stor mån som möjligt använder sig av arbetssättet 

frekvent antingen på sin egen avdelning eller andras. Detta för att vänja sig med arbetssättet och 

på ett effektivt sätt gå igenom de olika maskinerna. Vi ser inga hinder för att det även fungerar 

bra att starta projektet igen på en maskin där det redan är genomfört. När projektet repeteras kan 

det ske med lite annat fokus. Det går troligen fortare att genomföra och nå resultat eftersom en 

del av grundarbetet då redan är genomfört. Man bör räkna med extra tidsåtgång första gången 

man använder sig av arbetssättet eftersom det då kommer att ta längre tid att förbereda arbetet 

samt lära sig de olika metoderna. Det är då viktigt att avsätta tid för detta eftersom man både har 

igen det som ett bättre projekt och att framtida projekt kommer gå fortare att förbereda.   
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Tabell 10. Utvärdering av kartläggningsmetoder. 

Krav 
Vikt 

Tidsåtgång 
0,14 

Kostnad 
0,08 

Användbarhet 
0,28 

Instruktiv 
0,19 

Användarvänlighet 
0,08 

Utdelning 
0,22 

Poäng 

Kraftfältsanalys 5 3 4 5 2 3 3,86 

HTA 2 4 4 3 4 4 3,53 

Ishikawa diagram 4 3 4 4 2 3 3,53 

Ekonomiska kartor 4 5 2 4 3 4 3,44 

VFA 3 5 2 4 3 4 3,31 

Övergripande produktkarta 4 5 2 4 4 2 3,08 

Spagettidiagram 5 5 2 4 4 1 3,00 

Kostnad-tidsprofil 1 5 2 3 1 5 2,89 

Kvalitetskurva 1 4 1 4 2 4 2,58 

Behovsförstärkningskartläggning 1 3 2 3 2 4 2,58 
 

Tabell 11. Utvärdering av förbättringscykler. 

Krav 
Vikt 

Tidsåtgång 
0,14 

Kostnad 
0,08 

Användbarhet 
0,28 

Instruktiv 
0,19 

Användarvänlighet 
0,08 

Utdelning 
0,22 

Poäng 

5S 3 4 5 5 4 5 4,56 

5 Varför 5 5 5 5 2 3 4,31 

SMED 4 4 3 5 3 5 4,06 

Visuell styrning 5 3 5 3 3 2 3,61 

8D 4 3 4 3 4 3 3,50 

IDEA 2 4 5 3 2 2 3,19 

PDCA 2 4 5 3 1 2 3,11 
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Bilaga 7 – Uppgifter period 1 

 

Konkreta förbättringar: 

 Skruva fast passbit på backarna och låt dem sitta fastskruvade, ordna moment-

skruvmejsel för detta. 

 Hitta en lösning för att slippa skruva åt och lossa två av skruvarna till mätarmarna med 

en polygrip. 

 Hämta ut verktyg med momentinställningar för att använda vid åtdragning av skruvar 

till mätarmarna. 

Frågor att ta reda på: 

 Behöver z-axel nollställas? I så fall, hur ofta? 

 Hur noga behöver mätarmarna ställas in? 

 Hur ofta behöver chucken smörjas? 

 Behöver axlarna refereras även när maskinen inte ber om det? 

 Hur ska bitar som ska mätas i mätrummet rengöras? 

Experiment 

 Har det någon effekt att korrigera mätarmarna efter varmkörning?  

 Behövs varmkörningen? 
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Bilaga 8 – Uppgifter period 2 

 

Alla 

 Korrigera formen mer frekvent än tidigare 

 Låt inte masterbiten sitta i under varmkörning 

 Nolla inte z-axeln som rutin under ställ 

 Rengör biten innan mätning i mätrummet enligt följande; ultraljudstvätt – spola med 

kallt vatten – blås med tryckluft – rengör med sprit – rengör med kludd 

 Låt ändplattorna på backarna sitta löst  

Produktionsledaren 

 Ultraljudstvätt som även C8 går ner i 

 Luftmomentdragare till stora bultarna för att fästa backarna 

 Automatisk formkompensering, lyft frågan till produktionstekniker 

Linjetekniker 

 Ser till att någon (Janne) smörjer chucken en gång i månaden 

 Rensa bort masterbitar som finns i överflöd, märk upp med färg till respektive slip 

 Ta fram ett V-block till C-axelklockan samt testa idén med mätningen av innerkastet 

Operatör 1 

 Se till att ta fram bra masterbitar, 1 st för varje captostorlek och slipmaskin som sedan 

ska märkas med färg 

Operatör 2 

 Se till att exceldokumentet fylls i av samtliga som ställer i slipen 

Markus & Jonatan 

 Hur fungerar kompenseringen? 

o I vilket skede går det att föra in nya kompenseringar under ett ställ? 

o Behöver kompenseringen nollställas innan mätarmarna ställs in? 

o Varför behöver man kompensera direkt efter att man nollat? 

 Vad händer när storleken förs in i P5/P7? 

 Vad gör den mekaniska nollställningen? 

 Vad behöver göras för att kunna skicka formändring direkt från datorn till maskin?   

 Temperaturgivare 

 Arbetsinstruktion
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Bilaga 9 – Uppgifter period 3 

 

Alla 

 Komplettera exceldokumentet med oljetemperaturen 

Produktionsledaren 

 Ultraljudstvätt med hiss 

 Låna luftmomentdragare från annan avdelning för att testa 

 Kolla upp hur data kan skickas mellan dator och slip utan att behöva använda USB-sticka 

 Köpa in en momentnyckel till för 4 mm insex ca 70 mm lång och ca 8 Nm moment 

(varierbar), låt dem testa i maskin med det som finns idag och känn vilket moment som 

känns bra  

Linjetekniker 

 Testa om det går att använda samma backar till olika storlekar  

 Ändra plexiglasets utformning vid behov  

 Se till att inte slangen på roboten rör mätarmarna då den laddar maskin 

 Ändra storlek på de två skruvarna från M6 till M5 

 Ta fram mätverktyg för att manuellt mäta kastet  

Operatör 1 

 Smörja chucken 

 Fixa verktygstavla så de verktyg som ska sitta där får sin specifika plats 

Operatör 2 

 Kontrollera och ta fram nya masterbitar vid behov, märk dem med färg. En masterbit till 

varje slip 

 Testa om det går att använda samma backar till olika storlekar (med Benny) 

 Ändra plexiglasets utformning vid behov (med Benny) 

Markus & Jonatan 

 Hur fungerar kompenseringen? 

o I vilket skede går det att föra in nya kompenseringar under ett ställ? 

o Behöver kompenseringen nollställas innan mätarmarna ställs in? 

o Varför behöver man kompensera direkt efter att man nollat? 

 Vad händer när storleken förs in i P5/P7? 

 Ta fram en bricka till backarna 

 Temperaturgivare 


