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Abstract

Reducing changeover time at S:t Eriks in Vara

Omar Al Mizori, Theo Hembäck

Improvements in reducing changeover time(that is, the time it 
takes to change production from one product variant to another) is 
an important part for the optimization of production as it entails 
a more flexible production and reduced inventory costs. S:t Eriks 
AB in Vara are investigating the possibilities of reducing the 
changeover time for one of their machines that manufactures 
concrete slabs in two sizes; 35x35cm and 50x50cm. It is the 
changeover between these different products that is the main focus 
of this paper and the goal is to halve the changeover time.

The research is based on SMED (Single Minute Exchange of Die), a 
method which was developed by Shigeo Shingo during his time at 
Toyota. It was made specifically for changeover reduction and is 
an important part of Lean manufacturing. The preparatory work 
consisted mainly of literary studies, the purpose of which was to 
gain knowledge regarding which types of data that needed to be 
collected during the observation of the changeover. The collection 
of the data consisted in empirical studies which were documented 
in the form of handwritten notes, photography and video capturing. 
Conversations with various employees complemented some of the 
collected data.

The results consists of documentation regarding the relevant 
components of the machine and the operations of the changeover, 
whom are divided into external and internal operations. A couple 
of suggestions for conversions from internal to external 
operations where put forth and which of the operations that could 
be performed parallel to each other. All of these suggestions were 
compiled into a work schedule which suggests that a halving of the 
changeover time is possible. Suggestions regarding safety, 
ergonomics and standardisation of some of the operations were 
presented in the form of tooling stations, standardisation of 
fasteners, standardisation of the positioning of components and 
the introduction of a traverse and travelators. The potential 
improvement if all of the suggestions are implemented were 
visualized in two spaghetti diagram whom contrasted the movement 
patterns before and after
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Sammanfattning 
Förbättringsarbete gällande omställningstider, d.v.s. den tid det tar att ställa om en 

maskin från att producera en produktvariant till en annan, är en central del i 

produktionsoptimering, då kortare omställningar medför en mer flexibel produktion 

och minskade lagerkostnader. S:t Eriks AB i Vara vill undersöka möjligheten att 

reducera omställningstiden på en av deras maskiner som tillverkar markstensplattor i 

två olika storlekar; 35x35cm och 50x50cm. Det är omställningen mellan dessa två 

storlekar som är aktuell för arbetet och S:t Eriks efterfrågade en halvering av 

ställtiden. 

 

Arbetet grundar sig i SMED (Single-Minute Exchange of Die), en metod som 

utvecklades av Shigeo Shingo under hans tid på Toyota som är speciellt framtagen 

för ställtidsreducering och en viktig del i Lean-production. Förarbetet bestod i studier 

av existerande litteratur och studier vilket lade grunden för förståelsen kring vilken 

typ av data som behövdes samlas in. Datainsamlingen bestod i empiriska studier som 

dokumenterades genom anteckningar, fotografering och filmupptagning. Dessa 

kompletterades med samtal med diverse anställda på S:t Eriks. 

 

Resultaten består i dokumentation gällande de ingående maskinkomponenterna i 

omställningen, de moment som ingår i en omställning och huruvida dessa hör till 

inre respektive yttre ställ. Därtill lades förslag på ett par konverteringar av inre till 

yttre ställ samt vilka omställningsmoment som kan utföras parallellt. Dessa förslag 

sammanställdes i ett arbetsschema som visar på att en halvering av ställtiden är 

möjlig. Vidare lades förbättringsförslag gällande säkerhet, ergonomi och 

standardisering av omställningen fram i form av kompletterande verktygsstationer, 

standardisering av fästelement, standardisering av komponentplacering och 

införandet av en travers och ett rullband. Potentialen för alla förbättringsförslag 

visualiserades i ett spaghettidiagram som visar hur rörelsemönstret kan se ut efter 

implementering av förbättringsförslagen och kontrasteras mot ett spaghettidiagram 

som visar hur rörelsemönstret såg ut under den observerade omställningen. 

 

  



 

 

Förord 
Följande examensarbete inom högskoleingenjörsprogrammet i Maskinteknik vid 

Uppsala Universitet utfördes på uppdrag av S:t Eriks AB i Vara och inriktade sig 

mot ställtidsreducering med SMED.  
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1 Introduktion 

I följande avsnitt presenteras en bakgrund kring ställtidsreduktion och hur det 

förhåller sig till tillverkningsindustrin. Vidare presenteras problembeskrivning, syfte, 

frågeställningar och avgränsningar för arbetet.  

1.1 Inledning 

Produktionsstopp i alla typer av tillverkningsindustrier är sällan eftersträvansvärt och 

att minimera frekvensen med vilken dessa uppstår är en viktig del i processen för att 

öka dess konkurrenskraftighet. En vanligt förekommande anledning till 

produktionsstopp är omställningar, d.v.s. när en maskin ska ställas om från att 

tillverka en produktvariant till en annan. Minimering av tiden det tar att göra en 

omställning medför kortare produktionsstopp mellan produktionen av olika 

produktvarianter, vilket i sin tur medför att mer frekventa omställningar blir 

ekonomiskt gångbart. Genom att kunna göra mer frekventa omställningar kan 

produktionen anpassas bättre efter marknaden och därmed minimera kapital som 

finns bundet i lager. 

1.2 Problembeskrivning 

S:t Eriks fabrik i Vara har en maskin(T2) som lider av långa omställningstider. Idag 

tar en omställning i genomsnitt fyra arbetsdagar att genomföra, vilket bidrar till stora 

lager och en icke flexibel produktion. S:t Eriks önskar därmed undersöka 

möjligheten till en reducering av ställtiden på maskin T2. 

1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att kartlägga och dokumentera en typisk omställning för maskin 

T2 samt undersöka möjligheterna till en ställtidsreduktion, där målet är en halvering 

av ställtiden. Vidare måste det säkerställas att säkerhet, kvalitet och en 

välfungerande arbetsmiljö bibehålls. 

1.4 Frågeställningar 

Ur syftet utarbetades följande frågeställningar: 

1. Vilka moment ingår i en typisk omställning och vilka av dessa hör till inre 

respektive yttre ställ? 

2. Vilka omställningsmoment kan utföras parallellt och vilka kan konverteras 

från inre till yttre ställ? 

3. Kan omställningstiden reduceras samtidigt som säkerheten under 

omställningen höjs? 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningar för arbetet kommer vara följande:  

 

● Arbetet grundar sig på en observerad omställning där fokus i första hand låg 

på ställtidsreducering och i andra hand på förbättrad ergonomi/säkerhet. 
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● Ingen hänsyn tages till mindre problem som anses vara specifika för just den 

observerade omställningen. 

● Arbetet ämnar resultera i teoretiska förbättringsförslag som grundar sig i 

empiriska undersökningar av maskinen. Det är sedan upp till S:t Eriks om/hur 

dessa förslag implementeras. 

  



 

3 

2 Teori 
I följande avsnitt presenteras relevanta teorier inom ställtidsreduktion och SMED. 

Avsnitt introduceras med ett avsnitt om Lean Production samt vilka metoder och 

verktyg som kan komma till användning inom området.  

2.1 Lean Production  

Lean är en filosofi om hur en verksamhet kan eliminera och reducera slöserier i 

produktionen och istället lägga fokus på de aktiviteter som är värdeskapande för 

slutkunden. Tankarna om Lean production växte fram i Japan, på Toyota i Japan 

under 1950-talet. Företaget lärde att förbättring av produktivitet och sänkning av 

kostnader kräver utveckling av system som kan tillverka i små partier såväl som med 

korta ledtider. 1 

 

Lean-konceptet har ständigt utvecklats och Lean har haft olika fokusområden under 

tidens gång. Lean är i grunden och botten en filosofi om hur ett företag kan bedriva 

sin produktion men Lean består även av värderingar samt mer eller mindre 

avancerade verktyg och metoder. Dessa metoder och verktyg är som hjälpmedel och 

om de används på rätt sätt hjälper de företaget att fokusera på arbetet på 

värdeskapande aktiviteter och i så stor utsträckning som möjligt eliminera övriga 

aktiviteter. Några exempel på dessa metoder och verktyg är SMED, 5S och 

spagettidiagram.2 

2.2 Ställtidsreduktion  

Reducering av ställtider uppmärksammades redan i Japan efter andra världskriget. 

Eftersom produktionen av bilar i Japan inte vara lika bra som i USA och kapital 

saknades till att ha en maskin för varje detalj som de hade i USA. För att Japanerna 

skulle kunna konkurrera med Amerikanerna var de tvungna till att hitta en annan 

lösning. De började med att se över sina ställtider. Detta visade sig att mycket kunde 

göras och i början 1970-talet lyckades Shiego Shingo reducera ställtiden för en press 

från 4 timmar till 3 minuter. Detta storverk uppmärksammades stort. Metodiken som 

togs fram Shiego Shingo kom att kallas för SMED (Single Minute Exchange of Die). 

 

Fördelar med att reducera ställtider 

Fördelen med att reducera på ställtider är inte bara effekten av att tid friställs. 

Effekten av kortare ställtider gör att fler produkter skulle kunna produceras, men det 

medför även en flexiblare produktion. Företaget skulle även kunna reagerar betydligt 

bättre och snabbare på efterfrågan. Detta gör också att maskinen inte behöver stå 

stilla lika länge och detta ger upphov till att inte behöva binda så mycket kapital till 

lager som gör att lönsamheten ökas.3 

 

● Ökad kapacitet 

● Ökad flexibilitet 

● Minskad kapitalbindning 

                                                 
1
 Peterson, P., et al. Lean - Gör avvikelser till framgång, 2. Ed. (Bromma: Part Media, 2009) s.  

2
 Ibid. s.  

3
 Ohlager, Jan, Produktionsekonomi, 2. ed. (Lund: Studentlitteratur, 2013) 
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● Minskad omställningskostnader 

● Effektivisering av resursutnyttjande  

2.3 SMED 

SMED(Single Minute Exchange of Die)-metodik går i korthet ut på att kartlägga inre 

och yttre ställ samt göra så mycket förberedelser som möjligt inför omställningen 

medan maskinen körs. Avsikten med denna metod är reducera på ställtiderna. 

Metoden utvecklades och utarbetades av en japanske produktionsguru, Shigeo 

Shingo. Det är ej möjligt att reducera alla ställtider till mindre än 10 minuter men 

genom att följa SMED-metoden bör den ändå gå att reducera förhållandevis kraftigt 
4. 

Företag som drivit SMED-projekt har i resultat reducerad på ställtiderna med 25-50 

%, men finns även de som kraftigt minskad på det och kommit upp till 80 %, utan 

större investeringar. 5 

Arbetsmetodiken i åtta steg6 

1. Separera inre och yttre ställ 

Försöka göra så många moment som möjligt innan maskinen blir stilla. Om 

inte möjligt, börja direkt med inre ställ. 

2. Omvandla inre ställtid till yttre ställtid 

Försöka göra om moment som går att göra innan maskinen blir stillastående. 

Kan uppnås genom standardisering av infästningsmått.  

3. Funktionell standardisering 

 Standardisering av verktygens mått och dimensioner. 

4. Funktionella fästanordningar  

Fästanordningar bör konstrueras så att det blir lättare utföra olika moment 

eller reducera på antalet moment. 

5. Använd förhandsjusterade fixturer 

Genom att använda sig av likadana fixturer för en maskin kan inre ställ 

omvandlas till yttre ställ.  

6. Parallella operationer 

Om möjligt, se till att fler anställda hjälper till med att utföra omställningen. 

Ett arbete som tar 30 minuter kan utföras på 10 minuter. Detta reducerar 

kraftigt på stilleståndstiden.  

7. Eliminera justeringar 

Genom att eliminera de efterjusteringar som krävs vid produktionsstarten 

kan produktionen komma igång snabbare efter omställningen. Metoder kan 

utvecklas för att istället använda fasta fixturer för att konsekvent få samma 

inställningar efter omställningen. 

8. Mekanisera 

Använda sig av hydrauliska eller pneumatiska infästningar  

 

                                                 
4
 The Productivity Press Development Team, Quick Changeover for operators: The Smed 

System(New York: Productivity Press, 1996) s. 14  
5
Almgren, Monica, SMED - en strukturerad metod för att reducera ställtider, 2011-06-26 

<https://www.verkstaderna.se/article/view/401092/smed_en_strukturerad_metod_for_att_reducera_st

alltider> (Acc. 2018-04-20). 
6
 Axxos Industrisystem AB, Reducera ställtider med SMED, 2013-02-18 

<http://axxos.se/smed/> (Acc. 2018-04-27). 

https://www.verkstaderna.se/article/view/401092/smed_en_strukturerad_metod_for_att_reducera_stalltider
https://www.verkstaderna.se/article/view/401092/smed_en_strukturerad_metod_for_att_reducera_stalltider
http://axxos.se/smed/
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Ett av flygplanstillverkaren Boeings projekt är ett bra exempel på ett lyckat SMED-

projekt. I flygindustrin är det viktigt att planen inte står på marken längre än 

nödvändigt. Därför tog Boeing fram flygplanet som kallas 737 ’Quick change’, 

vilket kan agera passagerarflyg under dagtid och fraktflyg under natten. Planets säten 

konstruerades i modulform, där 12 säten lätt kunde skjutas in och ut ur flyget. Detta 

medförde att omställningen endast tog en timme7. 

2.4 5S 

5S är en metod som är en av grundstenarna inom LEAN. 5S är ett akronym från fem 

japanska ord, följande är:  

 

● Seiri (Sortera/strukturera) 

● Seiton (Systematisera) 

● Seiso (Städa) 

● Seiketsu (Standardisera) 

● Shitsuke (Säkra/systematisk översyn) 

 

5S kan användas på många ställen, t.ex. i ett lager, maskinrum, kontor osv. 

Tillvägagångssättet för 5S baseras på vedertagen teori och vår mångåriga erfarenhet. 

De tre första är helt enkelt ett städprojekt, det svåra kommer i de två sista stegen när 

det som åstadkommits skall bibehållas. 8 

2.5 Spaghettidiagram 

Ett spagettidiagram är ett verktyg som används för att identifiera rörelsemönster och 

sättet en process eller uppgift utförs. 

 

För att kunna göra ett spagettidiagram behövs en utförlig planlösningen på processen 

och de intilliggande delarna. Det är även viktigt att få med var och varför de lämnar 

processområdet i och med att det då senare kan undersökas varför de gör som de gör 

och eliminera den avvikelsen/avfallet för att kunna effektivisera processen. 9 

 

Det är också ett bra verktyg för att jämföra rörelsemönster före och efter en 

förbättring har implementerats, exempelvis parallellisering av arbetsmoment med 

hjälp av extrainsatt av operatör och ett tydligt schema.10 

2.7 Säkerhet 

Arbete för ökad personsäkerhet syftar till att förhindra uppkomst av skador och/eller 

reducera skadornas allvarlighetsgrad “Säkerhet” är således det önskvärda utfallet 

eller målet vid säkerhetsarbete. Det är allmänt vedertaget att säkerhet, i strikt 

bemärkelse, aldrig helt och fullt kan uppnås, eftersom “gravitation, terräng, väder, 

                                                 
7
 Slack, Nigel; Brandon-Jones, Alistair; Johnston, Robert, Operations management, 8. ed. (Harlow, 

England: Prentice Hall, 2010), s. 516 
8
 Ohlager, s. 458. 

9
 Lean Progression Ltd., Spaghetti Diagrams 

<http://leanprogression.co.uk/lean-techniques/spaghetti-diagram> (Acc. 2018-04-24). 
10

 The Productivity Press Development Team, s. 56-57. 

http://leanprogression.co.uk/lean-techniques/spaghetti-diagram
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eld och potentialen för okontrollerade utsläpp/överföring av tyngd, energi och giftiga 

substanser utgör ständigt närvarande faror”.11 

  

                                                 
11

 Personsäkerhet: Teori och praktik 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27976.pdf (Acc. 2018-06-13) 

https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/27976.pdf
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3 Metod 
I följande avsnitt redogörs hur studien är uppbyggd, vilka metoder som använts för 

datainsamling, hur analys av data sett ut samt en kortare avsnitt där validitet och 

reliabilitet behandlas. Avslutningsvis följer en diskussionsdel gällande val av metod 

och tillvägagångssätt. 

3.1 Design av studien 

Studien ämnar svara på frågeställningarna genom en mix av kvantitativa och 

kvalitativa studier, där en studie av en omställning står för huvuddelen av den 

insamlade data. För att få en förståelse för vilken typ av data som skulle samlas in 

under den observerade omställningen genomfördes en litteraturstudie kring SMED-

metodiken. 

 

För att få en grundläggande förståelse för hur maskinen fungerar i produktion och 

hur arbetsflödet ser ut inleddes studien med en observation av en vanlig arbetsdag 

där maskinen var i produktion, vilket följdes av en observerad omställning. 

Observationerna kompletterades med samtal och kommentarer från ett antal 

anställda på företaget, framförallt maskinförare och kvalitetskontrollant för maskinen 

samt produktionsansvarige på fabriken. 

 

Den kvantitativa studien hade som syfte att genom kartläggning av omställnings 

stegen få förståelse kring de olika moment och för att få förståelse för den långa 

omställningstiden. Allt detta syftar sig i grunden på att ge svar på frågeställningarna.  

 

Den kvalitativa studien hade som syfte att observera insamlad data för att säkerställa 

att all insamlad data är relevant och uppmätta tider inte är allt för avvikande till 

tidigare omställningar som gjorts.  

 

För studien är det omställningen på maskin T2 som undersökts och det är där fokus 

legat på under arbetets gång. Idéer och tankar från maskinförare och övrig personal 

har noterats då de har god kännedom kring maskinen och omställningen. 

3.2 Litteraturstudie 

I syfte med att få en bild och förståelse kring ställtidsreduktion, studerades tidigare 

och pågående projekt inom ställtidsreduktion. Artiklar, rapporter samt fiverse 

facklitteratur studerades. Information kring ställtidsreduktion och SMED samlades 

för att få en fördjupad förståelse kring hur vi skall gå tillväga för att använda oss av 

SMED-metodiken, som är grund till arbetet och hur det kan vara till fördel för S:t 

Eriks. Relevanta verktyg och metoder till SMED studerades också för att bereda på 

kunskapen kring ämnet. Sökningar gjordes främst på Google och Google Scholar. 
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Tabell 3.1 Sökord för litteraturstudie 

Sökord 

SMED 

Ställtidsreduktion 

Lean 

5S 

Spagettidiagram 

 

3.3 Datainsamlingsmetod 

Datainsamlingen gällande observationerna och samtalen kring produktionen och 

omställningen grundade sig till stora delar i boken Quick Changeover for 

Operations: the SMED System och bestod i egenhändigt förda anteckningar, vilka 

kompletterades med fotografering och filmupptagning. På rekommendation av boken 

låg fokus för dokumenteringen på12: 

 

Gällande frågeställning ett: 

● Vilka delmoment som ingår i en omställning 

● Huruvida momentet i fråga tillhörde inre eller yttre ställ 

 

Gällande frågeställning två: 

● I vilken ordning momenten utförs 

● Tidtagning av varje moment 

● Vilka maskinkomponenter som ingår i omställningen 

● Typ och storlek på relevanta fästelement 

 

Gällande frågeställning tre: 

● Vilka typer av arbetsuppgifter som ingår i varje moment 

● Undermålig arbetsutrustning 

 

På grund av att det saknades existerande dokumentation gällande omställningen att 

tillgå ansågs den valda typen av insamling vara den bäst lämpade metoden. 

3.4 Dataanalys 

Data som samlades in i syfte att besvara frågeställning ett sammanställdes i en 

tabell(bilaga 1), där momenten finns numrerade och namngivna tillsammans med 

tidtagning och antal personer som krävdes för respektive moment.  

 

Analys kring data gällande frågeställning två bygger delvis på Bilaga 1, men också 

på ett spaghettidiagram som visualiserar rörelsemönster under omställningen samt  
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Tabellen och vidare observeringar sammanställdes i ett spagettidiagram, som låg till 

grund för upplägget av de parallelliserade omställningsmomenten och lättare 

konverteringar av inre till yttre ställ, vilket sammanställdes i ett arbetsschema(se 

Bilaga 2). 

 

Gällande frågeställning tre analyserades observationerna baserat på samtalen med de 

anställda och sammanställs i relativt allmänna förslag som bör kunna öka säkerheten 

under omställningen. 

3.5 Validitet och reliabilitet 

All insamlad data är egenhändigt dokumenterad av undertecknade och sammanställd 

under avsnitten empiri och resultat. Datainsamlingen och resultatframtagningen är 

baserad i SMED-metodiken, vilken har goda meriter, och bör ge dessa en relativt 

god tillförlitlighet.  

 

Med det sagt så genomfördes ingen regelrätt validering eller uppföljning av data 

annat än genom viss kommunikation med produktionsansvarige på fabriken. Därmed 

finns viss osäkerhet i resultatens validitet, som kan säkerställas först när en försökt 

implementering är utförd. Resultaten bör därför ej ses som absoluta, utan bör istället 

agera som en plastisk grund som kan anpassas efter de behov som uppstår under 

implementeringen. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

På S:t Eriks förfrågan har alla tider gällande omställningen som är med i rapporten 

faktoriserats samt Bilaga 2 och 3(arbetsschema) har tagits bort ur den publicerade 

versionen av rapporten. 

3.7 Metoddiskussion 

Det var tänkt att en del av lösningsförslagen, framförallt arbetsschemat, skulle testas 

på plats för att se om upplägget är genomförbart i praktiken. Dessvärre kunde inte 

detta genomföras då den observerade omställningen blev något försenad och 

omställningarna sker med relativt lång mellanrum, vilket gjorde att tiden inte räckte 

till. Därmed var det svårt att validera det insamlade data. 

 

Omställningen är relativt lång och komplex, vilket medförde att viss sållning av 

datainsamlingen var nödvändigt då det snabbt blev klart att en exakt dokumentering 

av alla moment skulle kräva fler observationer och en längre tidsram än vad som 

fanns att tillgå. Detta medförde att mycket av det initiala data som samlades in blev 

redundant, vilket i sin tur medförde viss inkonsekvens i data. Därmed kan viss 

komplettering av data vara nödvändig för att implementera vissa förbättringsförslag 

fullt ut, exempelvis storlek på vissa fästelement. 
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4 Empiri  
I följande avsnitt ges en kortare företagspresentation och en längre beskrivning av 

maskin T2. Vidare ges även redogörelse av de ingående komponenter av maskinen.  

4.1 S:T Eriks Vara 

S:t Eriks fabrik i Vara uppfördes år 1927, hette då Varaplattan och producerade hålsten 

och lantbruksrör. Produktion av markstensplattor startades på 50-talet och utgör idag 

merparten av deras sortiment. Fabriken köptes upp av S:t Eriks år 2015, anställer idag 13 

personer i produktionen och har tre tillverkande maskiner som tillsammans producerar 

35 000 ton markstensplattor per år, vilket resulterar i en omsättning på cirka 30 miljoner 

SEK13.  

4.2 Maskin T2 

T2 producerar markstensplattor av betong i storlekarna 35x35 cm och 50x50 cm med 

fem olika tjocklekar för respektive storlek, från 40 mm till 80 mm i steg om 10 mm. 

Plattorna består av två olika sorters bruk, kallas finbruk och grovbruk. 

 

Finbruket utgör ytskiktet av plattorna(ca 10% av massan), dvs det som syns när de 

ligger på plats. Syftet med finbruket är dels att ge plattorna en estetiskt tilltalande 

yta, men framförallt gör det plattorna resistenta mot nötning från väder, fotgängare, 

motortrafik och dylikt. Grovbruket ligger i botten på plattorna och står för resterande 

90% av massan. Syftet med grovbruket är att ge plattorna den hållfasthet som krävs 

för att inte spricka vid tyngre belastning. 
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Figur 4.1 Principmodell för maskin T2 

4.2.1 Roterande Bord och Matriser 

Kärnan i T2 är ett roterande bord med fem insatser som har två eller fyra kvadratiska 

hål. Dessa insatser kallas matriser. Beroende på vilken typ av plattor som tillverkas 

ser dessa matriser något olika ut; vid tillverkning av 50x50 cm plattor finns två hål i 

matrisen med motsvarande storlek och vid tillverkning av 35x35 cm plattor finns 

fyra hål med motsvarande storlek. Hålen är ca 35 cm djupa och i dessa placeras 

metallplattor som kan röra sig upp och ned med ett stopp i botten för att de inte ska 

ramla ut. Dessa metallplattor kallas matrisplattor och rör sig upp och ned med hjälp 

av fyra hydraulpistonger med tryckplattor påmonterade som finns placerade under 

bordet vid alla stationer utom stampverket. 

4.2.2 Tillverkningsmoment 

Kring bordet finns fem stationer;  

1. Tvätten(röd) 

2. Finbrukskupan(svart, bredvid tvätten) 

3. Grovbrukskupan(svart, bredvid stampverket) 

4. Stampverket(blå) 

5. Gripdonet(gul) 

6. Uppställaren(grön) 

 

Tvätten rengör matrisplattorna som rör sig upp och ned i matriserna från överblivet 

bruk som fastnat, finbrukskupan förser matriserna med rätt mängd finbruk, 

grovbrukskupan förser matriserna med rätt mängd grovbruk, stampverket stampar 

bruket till en viss densitet och gripdonet lyfter plattorna ur matriserna och placerar 
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dem på plattuppställaren, vilken ställer upp plattorna på högkant och placerar dem 

på ett metallbord. 

4.3 Produktionsflödet 

Figur 4.2 ger en plan illustration över hur maskinens produktionslinan ser ut. När 

plattorna har placerats på borden forslas de via rullband(illustreras av pilar i figuren) 

till en stickprovskontroll(kvalitetskontroll 1), där de berörda plattornas tjocklek och 

vikt noteras. Därefter forslas de vidare till en härdningsstation(lager 1) där de härdas 

i minst åtta timmar. När härdningen är klar utförs en mer utförlig kvalitetskontroll 

där plattorna inspekteras individuellt efter sprickor, kosmetiska variationer och 

övriga defekter. De staplas sedan på lastpallar och körs ut till ett större 

utomhuslager(lager 2) där de förvaras i väntan på leverans till kund. 

 

 
Figur 4.2 Illustration av produktionsflödet kring maskin T2 

 

Många stopp beror på att bruket inte fyllts på i tid och beställningen av det nya 

bruket tar längre tid än väntat. Kontrollen av hur mycket bruk det finns kvar görs 

manuellt av maskinföraren som kollar in på spegeln som reflekterar hur mycket bruk 

som finns kvar. Detta är alltså inte bestämt när exakt brukat skall fyllas på. Stoppen 

beror att skräp måste putsas bort på maskinen och verktyget, känna på fuktigheten 

    

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lager 1 

Kvalitetskontroll 2 

Kvalitetskontroll 1 

T2-Maskin 

 

 

 

 Kontroll ställ för T2- Maskin 

Rullband 
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hos bruket, att någon går igenom ljusbommar av misstag eller att en av 

betongplattorna ramlar (kallas för olycka). Dessa stopp kan även bero på att fabriken 

har T1 maskinen som prioritering 1, på så sätt får T2 maskinen stå stilla så länge. 

4.4 Komponenter för omställningen 

Följande komponenter är viktiga för omställningen och kommer att refereras till 

mycket i rapporten. Avsnittet är avsett att vara ett komplement till figur 2.1 där alla 

komponenter finns med, men följande inte syns särskilt väl. Alla delar är s.k. 

principmodeller, d.v.s. deras mått och proportioner stämmer inte exakt med 

verkligheten, de används endast i förklarande syfte. 

4.4.1 Matriser 

Figur 4.3 visar de två olika matriserna som byts mellan vid omställningen. Fem 

identiska enheter placeras i det roterande bordet och deras syfte är att fyllas med fin- 

och grovbruk under produktionen. De fästs i bordet med insexskruvar som 

fästs/lossas med en pneumatisk mutterdragare. 

 
Figur 4.3 Matris för 50x50(vänster) och 35x35(höger) 

4.4.2 Matrisplattor 

Figur 4.4 visar metallplattorna som placeras i hålen på matriserna och som kan röra 

sig upp och ned. De används för att rätt mängd bruk ska fylla matriserna och för att 

gripdonet ska kunna plocka upp plattorna ur matriserna. De vilar på en klack i botten 

av matriserna och lyfts ur/läggs i dessa med hjälp av gaffeltruck under 

omställningen. 

 
Figur 4.4 Matrisplatta som placeras i matriserna 

4.4.3 Lyftplattor 

Figur 4.5 visar de lyftplattor som finns placerade under bordet som lyfter 

matrisplattorna vid alla stationer runt bordet bortsett från stampverket. Lyftplattan 
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sitter fast med åtta sexkantskruvar på en hydraulisk anordning som kan justeras för 

att få olika tjocklekar på plattorna. På lyftplattorna sitter bultar som trycker på 

matrisplattornas hörn för att de ska lyftas jämnt. 

 
Figur 4.5 Lyftplattor(50x50-plattor) med tillhörande hydraulisk anordning 

4.4.4 Stamppistong och stampplatta 

Figur 4.6 visar en stamppistong(finns fyra st i stampverket) med stampplatta(blå) 

monterad. Plattan skruvas fast med fyra skruvar som vardera har två muttrar. 

 
Figur 4.6 Stamppistonger med monterad stampplatta(35x35) 
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5 Resultat 
I följande avsnitt presenteras resultaten av studien, vilket innefattar de moment som 

ingick i omställningen, parallellisering av momenten och konvertering av inre till 

yttre ställ. Vidare presenteras ett antal förslag som potentiellt kan öka 

personsäkerheten under omställningen samtidigt som utförandet av de berörda 

omställningsmomenten standardiseras. 

5.1 Frågeställning ett - Vilka moment ingår i en typisk 
omställning och vilka av dessa hör till inre respektive 
yttre ställ? 

Genom observationerna och dokumenteringen av omställningsmomenten togs Bilaga 

1 fram. Bilaga 1 visar de olika omställningsmomenten, i vilken ordning de utförs 

samt hur lång tid det tar för respektive moment att utföras. I tabellen finns dessutom 

de moment som hör till inre respektive yttre ställ definierat. Därtill finns numrering 

av momenten, deras namn samt antal anställda som krävs för varje moment. Tiden 

som visas är den tid som mättes upp vid den observerade omställningen. Vidare i det 

här avsnittet refereras det mycket till Bilaga 1, så det är passande att ha bilagan väl 

till hands när avsnittet avhandlas. Nedan förklaras varje omställningsmoment mer i 

detalj. 

Moment 1(M1) 

Första momentet består i att montera bort grovbrukskupan, vilket görs i två delar. 

Först monteras kupan(den svarta delen i figur 2.1) loss från ramen, vilken den sitter 

fast i med sex stycken sexkansskruvar som skruvas loss för hand. Därefter lyfts 

kupan bort med gaffeltruck till den tillfälliga avlastningen(se spaghettidiagram 

nedan). Sedan monteras ställningen för kupan loss från golvet men en pneumatisk 

mutterdragare och körs bort till en tillfälliga avlastningsplats med gaffeltruck. 

Därefter rengörs området där kupan stod med dammsugare. 

Moment 2(M2) 

Här monteras först tre dörrar som sitter på höljet till stampverket bort samt ett skydd 

som sitter längs bordet. Ett antal träbitar placeras på matrisplattorna i matrisen där 

grovbrukskupan tidigare stod och den roteras in under stampverket. 

Stamppistongerna sänks ned så stampplattorna vilar på träbitarna i matriserna, 

varefter plattorna skruvas loss från pistongerna (8 muttrar per pistong, skruvas loss 

för hand med u-nyckel). 

Moment 3(M3) 

En platta som ligger längs bordet vid finbrukskupan monteras bort för att kunna 

komma åt lyftplattan under bordet senare i omställningen. 

Moment 4(M4) 

Gripdonet(den gula biten som sitter strax ovan bordet i Figur 2.1) monteras bort och 

läggs på en lastpall som släpas för hand över bordet då hjälpmedel för transporten 

saknas. Den körs sedan bort till den tillfälliga avlastningen med gaffeltruck. 
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Moment 5(M5) 

Matrisplattorna lyfts ur matriserna med gaffeltruck, som har två magneter hängandes 

på gafflarna. De placeras sedan på en lastpall som fraktas vidare till den tillfälliga 

avlastningen. 

Moment 6(M6) 

Matriserna skruvas loss från bordet med den pneumatiska mutterdragaren och lyfts 

ur bordet på samma sätt som matrisplattorna lyftes bort. De placeras på en lastpall 

och körs till den tillfälliga avlastningen. 

Moment 7(M7) 

De lyftplåtar som sitter under bordet vars uppgift är att lyfta upp matrisplattorna i 

matriserna byts ut eller justeras. Vid tvätten och finbrukskupan skruvas de åtta 

skruvar som används vid tillverkning av 50x50 plattor loss från lyftplattorna och 

omplaceras tillsammans med ytterligare åtta skruvar för att passa 35x35 matriserna. 

Vid gripdonet skruvas lyftplattan bort från hydraulpistongerna och byts ut mot en 

annan med skruvarna satta i rätt konfiguration på förhand. Både lyftplåt och 

hydraulpistonger byts ut som en enhet vid grovbrukskupan. 

Moment 8(M8) 

I och med att stamppistongerna är självsmörjande hamnar en del överblivet 

smörjmedel på oönskade platser i stampverket i vilket dammpartiklar och dylikt 

fastnar. Detta rengörs vid varje omställning med hjälp av tryckluft, avfettningsmedel 

och trasor. Vid den observerade omställningen tog det c.a. 22 minuter, vilket enl. 

maskinföraren var snabbare än vanligt, i och med att maskinen endast körts i två 

veckor innan omställningen. En produktserie körs normalt i fyra veckor, vilket gör 

att rengöringen kan ta upp till 1,5 timmar att genomföra. 

Moment 9(M9) 

I stampverket finns som tidigare nämnt fyra stamppistonger. Dessa måste 

omplaceras vid en omställning för att passa de nya matriserna. Pistongerna är 

konfigurerade enl. figur 4.7 vid tillverkning av 50x50- och 35x35-plattor(pistongerna 

sitter fastskruvade i en ställning som sitter fast i golvet och är omslutna av ett 

skyddande metallhölje). 

           
Figur 5.1 Stamppistonger 50x50-plattor(vänster) och 35x35-plattor(höger) 
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För att utföra justeringen krävs att ett antal skruvar lossas och stamppistongerna 

flyttas för hand längs rälsar som finns på insidan av stampverket och skruvas sedan 

fast på sina nya positioner. 

Moment 10(M10) 

De nya matriserna läggs i bordet på samma sätt som i M6, fast omvänt. 

Moment 11(M11) 

Matrisplattorna läggs i de nya matriserna på samma sätt som de tas ut i M5. 

Moment 12(M12) 

Stampplattor som passar de nya matriserna monteras på samma sätt som de monteras 

bort i M2, fast i omvänd ordning. 

Moment 13(M13) 

Ett gripdon som är anpassat efter de nya matriserna skruvas fast på samma sätt som 

det monteras bort i M4, fast i omvänd ordning. 

Moment 14(M14) 

Skruvarna samt hydraulpistongerna som hör till lyftplåtarna finjusteras så de hamnar 

i rätt höjd inför produktionen. 

Moment 15(M15) 

Grovbrukskupan monteras tillbaka på samma sätt som i M1, fast i omvänd ordning. 

Moment 16(M16) 

Plattuppställaren justeras för att passa de plattor som ska produceras efter 

omställningen. 

5.2 Frågeställning 2 - Vilka omställningsmoment kan 
utföras parallellt och vilka kan konverteras från inre 
till yttre ställ? 

5.2.1 Spaghettidiagram från den observerade omställningen 

Figur 5.1 visar en principiell helikoptervy över maskinen där de blå elementen är 

olika delar av maskinen och andra intresseområden som ligger i närheten, siffrorna i 

cirklar markerar olika platser på maskinen som är av intresse för omställningen och 

de svarta strecken motsvarar rörelsemönstret för maskinföraren under den 

observerade omställningen. 
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Figur 5.2 Spaghettidiagram för observerad omställning av T2 

Blå element 

Den runda figuren i mitten motsvarar det roterande mordet med insatserna i. 

Siffrorna 1 - 6 motsvarar de olika delarna av maskinen som beskrivs i avsnitt 2.2 där 

1 är tvätten, 2 är finbrukskupan, 3 är grovbrukskupan, 4 är stampverket, 5 är 

gripdonet och 6 är uppvältaren. Kontrollpanelen är ett område beläget över 

maskinen varifrån maskinföraren styr maskinen. Det finns två förvaring områden; 

tillfällig avlastning och förvaring, där den förstnämnda endast används under 

omställningen av praktiska skäl och den sistnämnda är en permanent förvaringsplats. 

Siffrorna i cirklar 

Siffrorna i cirklar representerar följande(inom parentes står vilka 

omställningsmoment som utförs vid dessa platser): 

1. Stationär verktygsstation på kontrollpanelen 

2. Mellanavlastning för lastpallar med matriser, matrisplattor m.fl. på 

3. Bortmontering av grovbrukskuskupan samt tillhörande ställning(M1, M15) 

4. Tillfällig avlastningsplats 

5. Permanent förvaringsplats 

6. Arbetsområde för att lasta i och ur matriser samt ge ut och ta emot diverse 

komponenter, ex. gripdon eller hydraulpistinger som ska till andra sidan 

bordet(M4, M5, M6, M7, M10, M11) 
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7. Avlastning av första sidodörren på höljet till stampverket samt rengöring av 

stampverket(M8) 

8. Arbetsområde för utbyte av justerskruvar för hydraulpistongerna som lyfter 

plattorna i matriserna vid finbrukskupan(M3, M7) 

9. Arbetsområde för utbyte av lyftplåtar vid rengöringsstationen(M7) 

10. Arbetsområde för montering av gripdon samt lyftplattor vid gripdonet 

11. Avlyftning av den främre dörren på höljet till stampverket. Agerar dessutom 

tillsammans med 7 och 12 som arbetsområde för justering och rengöring av 

stamppistongerna(M9) 

12. Avlastning av andra sidodörren på höljet till stampverket 

13. Arbetsområde för justeringar av uppställaren(M16) 

5.2.2 Parallellisering av omställningsmoment 

Moment M1 och M3  

M1 och M3 bör kunna utföras parallellt givet att tillräcklig mängd personal finns 

tillgänglig. Det krävs uppskattningsvis fyra personer för att dessa moment skall 

kunna göras parallellt.  

 

Moment M2, M4 och M13 

Medan två personer utför moment M2 så kan ytterligare en person utföra moment 

M4 och M13 parallellt. 

 

Moment M9 och M16  

M9 & M16 är de moment som tar längst tid att utföra. Båda moment kräver 

dessutom viss kompetens som endast ett fåtal personer i personalstyrkan besitter, 

vilket eventuellt begränsar antal personer som kan göras tillgängliga för att utföra 

momenten parallellt. Om dessa två moment skulle utföras parallellt med 4 

tillgängliga operatörer så kan den totala ställtiden reduceras kraftigt. 

 

Genom att parallellisera dessa moment kan omställningstiden potentiellt halveras, se 

arbetsschemat. 

 

Tabell 5.1 Sammanställning av parallelliserade moment 

Moment som kan utföras parallellt Tillgänglig personal som krävs 

M1, M3 4 st 

M2, M4, M13 M2 - 2 st, M4 & M13 - 1 st 

M9, M16 4 st 

5.2.3 Konvertering av inre till yttre ställ 

Rengöring av stampverket 

Moment åtta(rengöring av stampverket) är ett av de mer tidskrävande momenten 

som hör till det inre stället. Genom att utföra regelbunden rengöring av stampverket, 

exempelvis under den sista timmen av arbetsdagen som är avsedd för allmän 

rengöring av maskinen, kan momentet till stor del uteslutas ur det inre stället. Det 

bör räcka med en mindre omfattande rengöring om den utförs dagligen, och det 

kommer ha betydande påverkan på ställtiden. 
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Matriser och matrisplattor 

Omställningsmoment fem och elva kan integreras i moment sex och tio genom att de 

lyfts ur bordet tillsammans med matriserna snarare än att de lyfts ur separat. 

Därigenom blir dessa moment en del av det yttre stället, då matrisplattorna kan lyftas 

i och ur matriserna när de är bortmonterade från bordet för eventuell 

funktionskontroll eller liknande.  

 

I och med att matriserna och matrisplattorna är tunga kräver konverteringen mest 

troligt starkare magneter och eventuellt ett säkrare tillvägagångssätt för urlyftningen. 

Förslaget bör därmed implementeras i samband med förslaget gällande travers och 

rullband(rubrik 5.3.1) för att inte tillföra onödiga säkerhetsrisker till omställningen.  

5.2.4 Arbetsschema 

Bilaga 2 och 3 är förslag på hur arbetsschemat kan se ut. Schemat består av en x-axel 

som visar alla omställningsmoment, en y-axel som visar tid(varje ruta motsvarar 15 

minuter) och fyra olika färger som är matchade med var och en av de personer som 

krävs för omställningen. På schemat går det att se vem/vilka som ska göra vilket 

moment, i vilken ordning momenten ska göras och vilka moment som kan göras 

parallellt. De två moment som är färgade violetta kan konverteras till yttre ställ 

relativt enkelt enl. förslagen ovan. 

5.3 Frågeställning tre - Kan omställningstiden 
reduceras samtidigt som säkerheten under 
omställningen höjs? 

5.3.1 Travers och rullband 

Ett sätt att minimera transportsträckor och risker är att införa ett rullband vid den 

permanenta förvaringen för omställningsdelarna och en travers som kan flytta 

delarna mellan rullbandet och maskinen på ett säkert sätt, exempelvis med liknande 

magneter som idag används på gaffeltrucken(fast starkare). 

 

För att kunna installera en travers behöver omställningen omstruktureras något. Det 

är opraktiskt att ha en travers vid grovbrukskupan, där alla delar idag körs in och ut 

till maskinen, i och med att det är en del trucktrafik i närområdet. Istället kan 

finbrukskupan monteras bort och traversen kan då gå mellan den permanenta 

avlastningen och maskinen obehindrat. Det sitter idag ett skyddsgaller och en 

ljusbom som hindrar bortmontering av finbrukskupan, men enl. personal bör det ej 

vara ett alltför stort problem att arrangera om. Om detta genomförs kan det se ut enl. 

figur 4.7. 
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Figur 5.3 Placering av travers och rullband 

 

Rullbandet används för att få alla delar på rätt plats för traversen, rakt under den, för 

att minimera onödiga risker. En person bör således stå och lasta upp delar på 

rullbandet så att personen som opererar traversen aldrig behöver vänta på att 

komponenterna ska vara på plats. Det bör dessutom vara ytterligare en person som 

hjälper till att placera komponenterna på maskinen och skruvar fast dessa om så 

krävs. 

5.3.2 Kontroll och organisering av delar till omställningen 

De delar som ska bytas ut under omställningen hämtas idag från den permanenta 

förvaringsplatsen, körs med gaffeltruck till en avlastningsplats(siffra 2 i cirkel på 

spaghettidiagrammet) och monteras därefter in i maskinen. 

 

För att undvika onödiga rörelser och tidsslöseri under omställningen bör alla delar 

som ska bytas ut under omställningen köras fram till mer lättillgängliga platser innan 

omställningen.14 Se figur (5,1) för att se vart det är tänkt att placera delarna (tillfälligt 

avlastning). De bör dessutom funktionstestas innan de placeras på rätt plats.& 

 

Ett förslag på hur en checklista som får med både funktion och placering av 

komponenterna kan se ut finns i bilaga 4. I bilagan kan varje enskild komponent som 

                                                 
14

 Ibid s. 35 



 

22 

ska funktionstestas och placeras på rätt plats checkas av. De färgmarkerade rutorna 

visar de komponenter som hör till 50x50-plattorna och är färre än 35x35-plattorna. 

5.3.3 Verktygsorganisering och standardisering av fästelement 

Det bör därmed som absolut minimum finnas en verktygsstation i närheten av 

traversen/finbrukskupan då det är där mycket av arbetet sker. Det bör dessutom 

finnas ytterligare en vid plattuppställaren då den ligger oåtkomligt från resten av 

maskinen. 

 

Endast de verktyg som behövs vid en given station ska finnas där. Hängarna för 

verktygen ska vara märkta med typ av verktyg, storlek och antal så personen som gör 

omställningen lätt kan se om något saknas. En checklista kan implementeras där alla 

verktyg som ska användas till omställningen finns med i samma lista, så att en 

person kan kolla att allt är på plats innan omställningen sätter igång. 

 

Exempelvis kräver de flesta muttrar och skruvar idag blocknycklar eller hylsor i 

storlek 17 eller 19 mm. Genom att ersätta alla 17 mm-muttrar/skruvar med 19 mm 

som har samma diameter och gänga kan antal verktyg och rörelser under 

omställningen minskas. 

5.3.4 Spaghettidiagram efter implementering av lösningsförslag 

Figur 4.8 visar hur rörelsemönstret kan se ut om alla förslag ovan implementerades. 

Strecken som visar rörelserna är färgkodade med en färg per person, som är samma 

färger som personerna tilldelas i bilaga 2 och 3.  
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Figur 5.4 Spaghettidiagram efter implementering av lösningsförslag 

5.9.1 Siffrorna i cirklar 

1. Verktygsstation vid traversen/finbrukskupan 

2. Monteringsområde för finbrukskupan 

3. Tillfällig avlastning 

4. Arbetsområde vid grovbrukskupan 

5. Område där travers hämtar komponenter från rullbandet 

6. Arbetsområde vid finbrukskupan 

7. Område för att styra maskinen 

8. Arbetsområde 1 vid stampverket 

9. Arbetsområde vid gripdonet 

10. Permanent förvaring 

11. På- och avlastning för rullbandet 

12. Område för att hämta komponenter från förvaringen med gaffeltruck 

13. Arbetsområde för plattuppställaren 

14. Verktygsstation vid plattuppställaren 

15. Arbetsområde vid tvätten 

16. Arbetsområde 2 vid stampverket 

17. Arbetsområde 3 vid stampverket 
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6 Analys och diskussion 
I följande avsnitt görs en analys och en diskussion av de uppnådda resultaten, vilka 

är kopplade till respektive frågeställning som nedan presenteras var för sig. 

6.1 Frågeställning 1 - Vilka moment ingår i en typisk 
omställning och vilka av dessa hör till inre respektive 
yttre ställ? 

Första steget i SMED-metodiken är att definiera de ingående momenten i 

omställningen samt separera av inre och yttre ställ15. Genom att göra det bör en klar 

bild ges kring vad som behöver ingå i det inre stället och vad som lätt kan flyttas till 

det yttre. Bilaga 1 sammanställer all insamlad data som är relevant för första steget i 

SMED-metodiken och lägger tillsammans med förklaringarna gällande 

omställningsmomenten (kap. 5.1) grunden för bevarandet av resterande 

frågeställningar. Som kan ses i bilagan tillhör alla de dokumenterade momenten det 

inre stället. Observationen av omställningen påbörjades samma dag som maskinen 

stannade, d.v.s. när det inre stället påbörjades, vilket medförde att de förberedande 

delarna av omställningen ej kunde dokumenteras. Därmed finns det mest troligt delar 

av det yttre stället som bör ses över och dokumenteras för att få en mer omfattande 

bild av hela omställningen för att ge bättre underlag inför vidare förbättringsarbete. 

 

En lyckad SMED-analys kräver detaljerade observationer och datainsamling. Av 

logistiska skäl kunde endast en observation av omställningen genomföras, vilket i 

kombination med omställningens komplexitet bidrog till att den insamlade data har 

något högre osäkerhet än önskvärt. Med det sagt bör detaljnivån i data vara 

tillräckligt hög för att kunna ge omställningen en allmän struktur och en tillräckligt 

stabil plattform för vidare förbättringsarbete. Det kan dock vara bra att ha detta i 

åtanke när slutsatser i rapporten ska konverteras från teori till praktik, då viss 

flexibilitet kommer krävas vid implementeringen. Gällande första frågeställningen är 

detta framförallt relevant vid de omställningsmoment som är mer 

kompetensbaserade, främst M9 och M16, vilket kan medföra komplikationer vid 

allokering av personal som ska utföra dessa. 

6.2 Frågeställning 2 - Vilka omställningsmoment kan 
utföras parallellt och vilka kan konverteras från inre 
till yttre ställ? 

Det andra steget av SMED-metodiken säger att inre ställtid bör konverteras till yttre i 

så stor grad som möjligt16. Förslagen som togs fram i detta ändamål hade för avsikt 

att vara relativt lätta att implementera; inga större materiella investeringar eller 

konstruktionsförändringar krävs, utökad bemanning bör räcka. Existerande litteratur 

på området säger dessutom att parallellisering av omställningsmoment är en punkt i 

SMED-metodiken, men att det bör undersökas senare i processen, när 

standardisering och funktionalisering av fästelement är genomfört samt förjusterade 

                                                 
15

 Axxos Industrisystem AB 
16

 Ibid. 
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fixturer är införda. Under omställningen observerades dock att stora tidsbesparingar 

kunde uppnås genom att utföra ett fåtal av momenten parallellt, snarare än i sekvens, 

och att implementering bör vara relativt smärtfri. Därmed undersöktes möjligheten 

till parallellisering av vissa arbetsmoment i samband med konverteringarna från inre 

till yttre ställ.  

 

För att sammanställa konverteringen från inre till yttre ställ samt parallelliseringen 

togs bilaga två och tre fram, där ett förslag på ett arbetsschema finns. Schemat visar 

på att en halvering av ställtiden är möjlig genom att implementera dess förslag. Visst 

spelrum finns dessutom i schemat för att kompensera för raster och liknande, men av 

anledning att den insamlade data är något osäker bör tiderna i schemat inte ses som 

fasta, det bör mer ses som ett förslag på hur omställningen kan läggas upp för att bli 

mer effektiv. 

 

Förslaget gällande att konvertera delar av eller hela moment M8, rengöring av 

stampverket, bygger på antagandet att rengöringen kan genomföras utan att montera 

isär stora delar av maskinen och därmed bli en del av det dagliga underhållet. Exakt 

hur detta kan gå till kunde dessvärre inte undersökas, det kan hända att det kräver 

vissa konstruktionsförändringar, men undertecknade är övertygade om att det skulle 

vara värt det, då rengöringen är en stor osäkerhetsfaktor i omställningstiden och kan 

potentiellt ta lång tid att genomföra. Stampverket bör fortfarande rengöras under 

omställningen, men det bör gå avsevärt mycket snabbare än tidigare. 

6.3 Frågeställning 3 - Kan omställningstiden 
reduceras samtidigt som säkerheten under 
omställningen höjs? 

Personsäkerhet är en påtaglig del av tillverkningsindustrins vardag och att ständigt 

förbättra den är en absolut nödvändighet för att operatörer och övrig personal ska 

känna sig trygga i att utföra sitt arbete. Därmed har viss fokus legat på att höja både 

personsäkerhet och ergonomi under omställningen utan att påverka 

omställningstiden negativt i övrigt. Enligt litteraturen som nämns i teoriavsnittet17 

kan säkerhet i strikt bemärkelse aldrig uppnås helt och fullt, men dess 

allvarlighetsgrad bör minimeras till så stor utsträckning som möjligt. Alltså kan ej 

personsäkerhet kompromissas i jakten på förkortad ställtid, vilket har medfört att 

arbetet har integrera en ökad personsäkerhet i standardiseringen av omställningen. 

 

I och med att många stora och tunga delar byts ut under omställningen samt att 

flertalet av dessa saknar ordentliga infästningar för lyftdon består de flesta 

säkerhetsrisker i att delarna kan tappas på personalen. Genom att införa både 

rullband och travers kan förflyttningen av delarna till omställningen standardiseras 

(se figur 5.2), vilket ger större möjligheter för framtida förbättringsarbeten och mer 

konsekventa ställtider. Dessutom bör personalbehovet minska då truckföraren inte 

längre behövs under dessa delar av omställningen. Traversen kan användas till 

matriser, matrisplattor, gripdon och vissa av lyftplattorna. Den kan dock inte 

användas till de delar som ska bort till gripdonet och plattuppvältaren, dessa 

begränsas fortfarande till gaffeltruck. I dagsläget används passiva magneter som med 
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 Personsäkerhet: Teori och praktik 
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nöd och näppe klarar av att lyfta vissa av komponenterna. På traversen kan en 

starkare elektromagnet placeras som bör öka ergonomin under omställningen samt 

infästningens styrka.  

 

Gällande kontroll kring huruvida alla komponenter ligger på rätt plats innan 

omställningen påbörjas har en checklista konstrueras som ska vara simpel att förstå 

och använda. Den bör finnas till hands som ett utskrivet papper vid 

“kontrollpanelen” så att arbetet med att placera alla delar på rätt plats ska kunna 

utföras och dokumenteras under tiden som maskinen körs. Det bör räcka att 

maskinföraren går iväg kortare perioder för att placera en del på rätt plats och sedan 

checka av delen på listan. Arbetet bör planeras så att alla delar är avcheckade senast 

dagen före omställningen. 

 

Alla komponenter bör dessutom funktionstestas innan de sätts på rätt plats. Även här 

bör en checklista införas där exempelvis den reparatör/mekaniker som 

funktionstestar delarna kan checka av dem när de är testade. Funktionstester bör 

också utföras kontinuerligt när produktionen är igång och ska vara klara senast dagen 

före omställningen påbörjas18. 

 

Gällande spaghettidiagrammen ser Figur 5.1 eventuellt något kaotiskt ut, vilket till 

stor del beror på att person Grön och Gul får gå långa men relativt få sträckor medan 

Röd och Blå gör de mer tidskrävande momenten, där fokus för tidsreduktion legat. 

Detta syns genom rörelsekoncentrationer som sträcker sig över relativt korta sträckor 

mellan följande siffror i cirklar: 1-5, 2-3, 5-6, 10-11 och 13-14. Diagrammet är något 

förenklat då antalet personer som jobbade på omställningen varierade med tiden och 

det var svårt att få en tydlig bild om exakt vem som gjorde vad, var och när, speciellt 

med tanke på omställningens längd samt att endast en observation kunde 

genomföras. Därmed används diagrammet främst som ett visualiseringsverktyg för 

att visa hur mycket rörelsemönstret potentiellt kan ändras om lösningsförslagen i den 

senare delen av rapporten implementeras. 
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7 Slutsatser och förslag på fortsatt arbete 
I följande avsnitt sammanfattas rapporten för att ge en god överblick kring vad som 

undersökts och slutsatser kring resultaten presenteras. Vidare presenteras tre 

förslag på fortsatt arbete. 

7.1 Slutsatser 

S:t Eriks fabrik i Vara har en maskin (T2) som har längre omställningstider än 

önskvärt. De önskar därmed undersöka möjligheten till en reducering av ställtiden på 

maskinen. Syftet med arbetet är att kartlägga och dokumentera en typisk omställning 

för maskin T2 samt undersöka möjligheterna till en ställtidsreduktion, där målet är 

en halvering av ställtiden.  

 

Ur det givna uppdraget deriveras följande frågeställningar: 

1. Vilka moment ingår i en typisk omställning och vilka av dessa hör till inre 

respektive yttre ställ? 

2. Vilka omställningsmoment kan utföras parallellt och vilka kan konverteras 

från inre till yttre ställ? 

3. Kan omställningstiden reduceras samtidigt som säkerheten under 

omställningen höjs? 

 

Den välrenommerade SMED (Single Minute Exchange of Die)-metodiken ligger till 

grunden för besvarandet av de två första frågeställningarna, vilket kompletteras med 

andra relevanta delar inom lean manufacturing, ex. 5S, för att besvara den tredje. En 

litteraturstudie genomfördes för att få en förståelse för SMED-metodikens grunder, 

varpå fokus riktades mot att genomföra de två första stegen i metodiken; separation 

av inre och yttre ställ samt omvandling av inre till yttre ställ. I och med att ingen 

tidigare dokumentation gällande omställningen existerade lades stor vikt vid 

kartläggning av omställningen och dess ingående moment. 16 st olika moment 

identifierades, vilka utfördes i sekvens. Till följd av detta sattes ett arbetsschema 

samman där vissa av momenten parallelliseras för tidseffektivitet och struktur. För 

att reducera ställtiden ytterligare presenteras två förslag om konverteringar av inre 

till yttre ställ. Att lösningsförslagen gällande ställtidreduceringen skall vara lätta att 

implementera var av hög prioritet under arbetets gång. Vidare presenteras ett antal 

förslag gällande förbättring av personsäkerhet fram, vilka också bidrar till viss 

standardisering av arbetet under omställningen. Däribland finns förslag om en 

travers med elektromagnet och ett tillhörande rullband, kontroll och organisering av 

delar till omställningen samt verktygsorganisering samt standardisering av 

fästelement. Två spaghettidiagram togs fram för att visualisera rörelsemönster under 

den observerade omställningen och ställa det i kontrast mot hur rörelsemönstret kan 

se ut om alla lösningsförslag implementeras. 

 

I korthet kan det konkluderas att en halvering av omställningen är möjligt med 

potentiellt resurseffektiva och lättimplementerade lösningar givet att 

implementeringen sker med viss försiktighet och flexibilitet till följd av att ingen 

ordentlig uppföljning har genomförts. 
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7.2 Förslag på fortsatt arbete 

Följande förslag och rekommendationer på framtida förbättringsarbete kring T2 

föreslås.  

7.2.1 Stamppistonger 

Ett sätt att konvertera ett av de mer tidskrävande momenten i det inre stället, 

justering av stamppistonger (M9), kan vara att investera i en extra uppsättning 

stamppistonger med tillhörande ställning samt en lyftanordning. Därigenom kan alla 

stamppistonger bytas ut som ett paket, vilket gör att både justeringen och stora delar 

av rengöringen kan bli en del av det yttre stället istället och därmed spara 

uppskattningsvis 2-3 timmar. 

7.2.2 Plattuppställaren 

Justering av plattuppställaren är också ett av de mer tidskrävande momenten. Även 

här bör det undersökas om det går att investera i en extra uppställare och därmed 

bytas ut som en enhet. Finns två enheter tillgängliga kan en av dem alltid vara 

inställd för 50x50-plattor och den andra för 35x35-plattor. Således bör även en del 

tid sparas vid produktionsstart då plattuppställaren är den delen som brukar krångla 

mest under testkörning19. Uppskattningsvis kan 2-3 timmar spara under själva 

omställningen, tidsbesparingar vid produktionsstarten är svåra att förutspå. 

7.2.3 Kommunikationslösning 

Maskinen är placerad i en högljudd miljö, vilket medför att de som genomför 

omställningen har hörselskydd på sig under merparten av arbetet. För att undvika 

missförstånd och därigenom både öka effektiviteten under arbetet och minska 

riskfaktorer bör en kommunikationslösning införas, exempelvis hörselskydd med 

inbyggda mikrofoner och hörlurar. 
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Bilaga 5 Grund för Spaghettidiagram 



Omställningsmoment för maskin T2 med tider      Bilaga 1 

# Moment Tid Antal 
Personal 

Yttre/inre 

M1 Bortmontering av “kupa” för 
grovbruk 

23 min 2 inre 

M2 Bortmontering av stampplattor i 
stampverket 
 

28 min 2 inre 

M3 Bortmontering av bottenplatta 
på finbrukskupan 

13 min 2 inre 

M4 Bortmontering av gripdon 
 

5 min 2 inre 

M5 Matrisplattorna lyfts ur 9 min 3 inre 

M6 Bortmontering av matriserna 42min 3 inre 

M7 Lyftplåtar under bordet byts ut 
 

13 min 3 inre 

M8 Stampverket rengörs 23 min 1 inre 

M9 Omplacering av stamppistonger 
 

3 h 18min 1-2 inre 

M10 35x35cm matriser läggs i 
bordet 
 

30 min 3 inre 

M11 Matrisplattorna läggs i 
matriserna 

30 min 3 inre 

M12 Stampplattor monteras 15 min 2 inre 

M13 Gripdon skruvas fast 
 

13 min 2 inre 

M14 Finjustering av skruvar på lyft 
plåtarna  

30 - 45 min  1 inre 

M15 Grovbrukskupan monteras 
tillbaka 
 

15 min 2 inre 

M16 Plattuppställaren bakom 
gripdonet ställs om för att 
passa 35x35 plattorna 
 

3 h 23 min 1 inre 

  Totalt = 11 h 30 min   

 



Bilaga 4 - Checklista för komponenter till omställningen 

Funktion / Antal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Matris 
Matrisplattor
Gripdon
Plattuppställare
Tryckplattor
Stampplattor

På plats / Antal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Matris 
Matrisplattor
Gripdon
Plattuppställare
Tryckplattor
Stampplattor



Bilaga 5 - Grund för Spaghettidiagram 


